
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 13/2014 – PROCAMPO/UFPI 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 
A Comissão Permanente de Seleção (COPESE) torna público as retificações dos subitens 4.1, 6.1, 10.3, 11.1 e do 

Anexo II do Edital nº 13/2014, de 09 de setembro de 2014, publicado no DOU nº 174, de 10 de setembro de 2014, Seção 3, 

p. 35, como segue: 

ONDE SE- LÊ: 

4.1 O Cartão de Inscrição confirma o deferimento da inscrição, sendo documento indispensável para ter acesso ao local 

das provas, o qual estará disponível para impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 03/11/2014, no sítio 

www.ufpi.br/copese. O acesso será através do número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e da data de nascimento 

do candidato. 

6.1 A prova será realizada no dia 09/11/2014, das 08h às 12h, horário local, nas cidades de Teresina, Picos, 
Floriano e Bom Jesus, de acordo com a opção do candidato no ato da inscrição, em local a ser divulgado 
posteriormente pela COPESE no cartão de inscrição do candidato. 

 
10.1 A Reitoria tornará público o resultado do Processo Seletivo para o curso de Licenciatura em Educação do Campo 

2014.2 até o dia 02/12/2014. 
 
10.3 O candidato que desejar obter seu desempenho individual poderá acessá-lo no sítio www.ufpi.br/copese a partir do 

dia 08/12/2014. 
 
11.1 A Matrícula Institucional será efetuada mediante documentação que deverá ser entregue na Coordenação dos Cursos 

de Licenciatura em Educação do Campo em cada um dos campi da UFPI informados no subitem 2.1 deste Edital, 

conforme a opção do candidato, no período de 04 e 05/12/2014. 

                                                                                     ANEXO II 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE 
PERÍODO 

(ano 2014) 
HORÁRIO 

(ano 2014) 
LOCAL 

01 – Inscrições 11/09 a 02/10 
das 9h do dia 11/09 às 
23h59min do dia 02/10 

www.ufpi.br/copese 

02 – Entrega do formulário de solicitação 
de atendimento especial pelos 
Portadores de Necessidades 
Especiais 

09/09 a 02/10 
das 08h30min às 17h 

30min 
Conforme subitem 3.8 

deste Edital. 

03 – Disponibilização do Cartão de 
Inscrição 

a partir de 03/11 - www.ufpi.br/copese 

04 – Realização da Prova Escrita Objetiva 09/11  das 08h às 12h 
Conforme informado no 

cartão de inscrição 

05 – Divulgação do gabarito e 
disponibilização da prova escrita 
objetiva  

09/11 até às 16h www.ufpi.br/copese 

06 – Recursos do gabarito até 10/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

07 – Resultado dos recursos do gabarito 
(consulta individual) 

até 17/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

08 – Divulgação do gabarito da prova 
escrita objetiva após análise dos 
recursos 

17/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

09 –  Divulgação do Resultado Final até 02/12 - www.ufpi.br/copese 

10 – Consulta ao desempenho individual a partir de 08/12 até às 18h www.ufpi.br/copese 

11 – Matrícula Institucional – 1ª chamada 04 e 05/12 
das 08h às 11h30min e 

das 14h30min às 
17h30min 

Nas Coordenações dos 
Cursos do PROCAMPO da 
UFPI nas cidades de 
Teresina, Floriano, Picos e 
Bom Jesus. 

OBS: Qualquer alteração do Cronograma será divulgada no Diário Oficial da União e na Internet (www.ufpi.br). 
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LEIA-SE: 

4.1 O Cartão de Inscrição confirma o deferimento da inscrição, sendo documento indispensável para ter acesso ao local 

das provas, o qual estará disponível para impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 11/11/2014, no sítio 

www.ufpi.br/copese. O acesso será através do número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e da data de nascimento 

do candidato. 

6.1 A prova será realizada no dia 16/11/2014, das 08h às 12h, horário local, nas cidades de Teresina, Picos, 
Floriano e Bom Jesus, de acordo com a opção do candidato no ato da inscrição, em local a ser divulgado 
posteriormente pela COPESE no cartão de inscrição do candidato. 

 
10.1 A Reitoria tornará público o resultado do Processo Seletivo para o curso de Licenciatura em Educação do Campo 

2014.2 até o dia 10/12/2014. 
 
10.3 O candidato que desejar obter seu desempenho individual poderá acessá-lo no sítio www.ufpi.br/copese a partir do 

dia 15/12/2014. 
 
11.1 A Matrícula Institucional será efetuada mediante documentação que deverá ser entregue na Coordenação dos Cursos 

de Licenciatura em Educação do Campo em cada um dos campi da UFPI informados no subitem 2.1 deste Edital, 
conforme a opção do candidato, no período de 15 e 16/12/2014. 

 

                                                                                   ANEXO II 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE 
PERÍODO 

(ano 2014) 
HORÁRIO 

(ano 2014) 
LOCAL 

01 – Inscrições 11/09 a 02/10 
das 9h do dia 11/09 às 
23h59min do dia 02/10 

www.ufpi.br/copese 

02 – Entrega do formulário de solicitação 
de atendimento especial pelos 
Portadores de Necessidades 
Especiais 

09/09 a 02/10 
das 08h30min às 17h 

30min 
Conforme subitem 3.8 

deste Edital. 

03 – Disponibilização do Cartão de 
Inscrição 

a partir de 11/11 - www.ufpi.br/copese 

04 – Realização da Prova Escrita Objetiva 16/11  das 08h às 12h 
Conforme informado no 

cartão de inscrição 

05 – Divulgação do gabarito e 
disponibilização da prova escrita 
objetiva  

16/11 até às 16h www.ufpi.br/copese 

06 – Recursos do gabarito até 17/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

07 – Resultado dos recursos do gabarito 
(consulta individual) 

até 21/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

08 – Divulgação do gabarito da prova 
escrita objetiva após análise dos 
recursos 

21/11 até às 18h www.ufpi.br/copese 

09 –  Divulgação do Resultado Final até 10/12 - www.ufpi.br/copese 

10 – Consulta ao desempenho individual a partir de 15/12 até às 18h www.ufpi.br/copese 

11 – Matrícula Institucional – 1ª chamada 15 e 16/12 
das 08h às 11h30min e 

das 14h30min às 
17h30min 

Nas Coordenações dos 
Cursos do PROCAMPO da 
UFPI nas cidades de 
Teresina, Floriano, Picos e 
Bom Jesus. 

OBS: Qualquer alteração do Cronograma será divulgada no Diário Oficial da União e na Internet (www.ufpi.br). 

 

 
 

Teresina, 01 de outubro de 2014. 
 
 

Nadir do Nascimento Nogueira  
(Vice-Reitora, no exercício da Reitoria) 
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