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EDITAL Nº 20, DE 02 DE ABRIL DE 2008 
CONCURSO PÚBLICO  

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA,  no uso de suas atr ibuições, e 
tendo em vista o d isposto na Portar ia nº 450, de 27.12.2007, do Min is tér io do Planejamento, 
Orçamento e Gestão,  publ icada no DOU de 28.12.2007, e Por tar ia nº 1.264, de 27.12.2007,  
publ icada no DOU de 28.12.2007, ret i f icada em 11.01.2008 e Portar ia nº 172, de 30.01.2008,  
publ icada no DOU, de 31.01.2008, do Min istér io da Educação e, em conformidade às Leis  n° 
8.112, de 11.12.1990 e n° 11.091, de 12.01.2005, e ao Decreto nº 4.175, de 27.03.2002, bem 
como mediante as condições estabelec idas neste Edita l,  torna públ ica a real ização de Concurso 
Públ ico para o provimento de cargos de Nível de Class if icação D  e E ,  da Carreira de Técnico-
Administrativos em Educação. 

 
1  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso Públ ico será regido por este Edi ta l e executado pelo Departamento de 

Apoio ao Vest ibular (DAVES), em parcer ia com a Pró-Reitor ia de Desenvolv imento e Gestão de 
Pessoal -  PROGEP, da Univers idade Federal do Pará, com apoio da Fundação de Amparo e 
Desenvolv imento da Pesquisa -  FADESP, na forma da Lei n° 8.958/1994. 

1.2 O Concurso será real izado em Belém, Bragança, Castanhal e Marabá. 
1.3 Os cargos ofer tados, o número de vagas d isponíveis  e as  local idades para onde as 

vagas são dest inadas,  constam dos Quadros 1 e 2. 
1.4 Os requis itos de qual i f icação para ingresso no cargo, a descr ição sumár ia das 

at iv idades dos cargos e os  conteúdos programát icos das provas para todos os cargos que são 
par tes integrantes deste Edi ta l ,  es tarão d isponíveis a part ir  do dia 8 de abr i l  de 2008 nos 
endereços e letrônicos do DAVES www.daves.ufpa.br  e da PROGEP www.progep.ufpa.br .   

1.5 A remuneração dos cargos de Nível de Class if icação “D” e “E”,  é de R$ 1.386,00 (um 
mil ,  t rezentos e oi tenta e seis reais)  e R$ 1.617,09 (um mil ,  seiscentos e dezessete reais e nove 
centavos) ,  respect ivamente, composta de venc imento bás ico,  Vantagem Pecuniár ia Indiv idual  
(Lei  n° 10.698/2003) e auxí l io a l imentação. 

1.6 A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais ,  em conformidade com o 
art .  19 da Lei nº 8.112/1990, al terado pelo art .  22, da Lei nº 8.270/1991, salvo quando houver 
legis lação que estabeleça jornada d iversa em vir tude de espec if icação do cargo, podendo ser  
cumprida nos turnos d iurno ou noturno de acordo com as necess idades ins t i tucionais .  

 
QUADRO 1. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D” - NÚMERO DE VAGAS PARA CADA LOCALIDADE. 

CARGOS Nº DE VAGAS CAMPI 

61 Belém ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
01 Marabá 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 02 Belém 
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01 Marabá 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 01 Marabá 

02 Marabá 
03 Belém TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: BIOLOGIA 
01 Castanhal 
02 Belém TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: FÍSICA 
02 Marabá 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: PESCA 01 Bragança 
02 Belém TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: INDUSTRIAL 
02 Marabá 
01 Belém 
01 Bragança 
01 Castanhal 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: QUÍMICA 

02 Marabá 
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QUADRO 2. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E” - NÚMERO DE VAGAS PARA CADA  LOCALIDADE 

                                                                   CARGOS Nº DE VAGAS CAMPI 

ADMINISTRADOR 01 Marabá 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05 Belém 
ARQUIVISTA 02 Belém 
ASSISTENTE SOCIAL 03 Belém 
BIBLIOTECÁRIO / DOCUMENTALISTA 10 Belém 

03 Belém 
01 Castanhal CONTADOR 
01 Marabá 

ECONOMISTA 03 Belém 
ENGENHEIRO / ÁREA: CIVIL 01 Belém 
ENGENHEIRO / ÁREA: SANEAMENTO 03 Belém 
ESTATÍSTICO 03 Belém 
FARMACÊUTICO 01 Belém 
JORNALISTA 04 Belém 
MÉDICO VETERINÁRIO 02 Castanhal 
PEDAGOGO 08 Belém 
PRODUTOR CULTURAL 01 Belém 
PROGRAMADOR VISUAL 01 Belém 
PSICOLÓGO 01 Belém 
REDATOR 03 Belém 
REVISOR DE TEXTO 01 Belém 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 20 Belém 
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 04 Belém 

    
2  DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 

2.1 DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
2.1.1 As inscr ições serão real izadas, exc lus ivamente, por meio da Internet ,  no horár io e 

per íodo  compreendidos entre às 10 horas do d ia 8 de abr i l  e às  20 horas do d ia 27 de abr i l  de 
2008,  no endereço e letrônico: www.daves.ufpa.br,  observando-se o Horár io de Belém. 

2.1.2 Não serão aceitas inscr ições, v ia fax, v ia corre io eletrônico ou fora do prazo 
determinado. 

2.1.3 A inscr ição do candidato implicará no conhec imento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edita l,  em re lação às quais não poderá alegar desconhec imento. 

2.1.4 Os candidatos deverão acessar o endereço e letrônico www.daves.ufpa.br ,  e seguir  
r igorosamente todas as instruções a l i  cont idas. Neste sí t io ,  os candidatos encontrarão,  para a 
impressão, o Edi tal  do concurso e seus anexos, o requer imento de inscr ição e o boleto bancár io 
em forma de arquivo e letrônico. 

2.1.5 O formulár io de inscr ição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção,  de 
modo que dele constem informações exatas e veríd icas,  sob pena de cancelamento da inscr ição.  

2.1.6 O candidato deverá optar  por  um único cargo, de acordo com o d isposto nos Quadros 
1 e 2, do i tem 1. 

2.1.7 Após a efet ivação da inscr ição não será permit ida qualquer a lteração, com exceção 
de dados pessoais. 

2.1.8 O DAVES e a PROGEP se ex imem de qualquer responsabi l idade sobre as inscr ições 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, fa lhas de comunicação,  
congest ionamento das l inhas de comunicação, bem como outros  fatores de ordem técnica que 
imposs ibi l i tem a transferênc ia de dados. 

2.1.9 Para os candidatos que não d ispuserem de acesso à Internet nos Campi do Inter ior ,  
serão d isponib i l izados postos de inscr ições, conforme endereços a seguir :  

Campus Univers itár io de Bragança – Endereço: Rua Leandro Ribeiro, s/n, Bairro: Aldeia, 
CEP: 68600-000; 
 Campus Univers i tár io  de Castanhal  – Endereço: Av. Univers itár ia,  s/n – Bairro:  Jader lândia, 
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CEP: 68745-000; 
       Campus de Marabá: Folha 31, Quadra 7, Lote Espec ia l,  s /n – Nova Marabá, CEP: 68501-
970. 

2.2 DO PAGAMENTO DA TAXA 
2.2.1 O pagamento da taxa de inscr ição,  após a emissão do boleto bancár io, deverá ser 

fei to  até o d ia 28 de abr i l  de 2008. 
2.2.2 O valor da taxa de inscr ição para os cargos de nível de c lassif icação D é de R$ 60,00 

(sessenta reais)  e para os cargos de nível  de c lass if icação E é de R$ 75,00 (setenta e c inco 
reais) .  

2.2.2 As inscr ições somente serão efet ivadas após a comprovação do pagamento da taxa 
de inscr ição. 

2.2.3 Em hipótese alguma a taxa de inscr ição será devolv ida. 
 
2.3 DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
2.3.1 Ao candidato portador de def ic iênc ia é assegurado o d i re ito de se inscrever  no 

Concurso, desde que as atr ibu ições do cargo pretendido sejam compatíveis com a def ic iênc ia de 
que o candidato é por tador .  

2.3.2 Das vagas dest inadas a cada cargo, 5% (c inco por cento) serão providos na forma do 
§ 2º do art .  5º,  da Lei nº 8.112/1990 -  DOU  de 12.12.1990,  e do Decreto nº 3.298, de 
20.12.1999, a lterada pelo Decreto nº 5.296/2004. 

2.3.3 Nos casos em que a apl icação da regra resulte em número f racionado, es te deverá 
ser levado até o pr imeiro número subseqüente. Não serão cons iderados para efe i to de cálculo os 
cargos cujo número de vagas seja igual  a 1. 

2.3.4 O candidato por tador de def ic iênc ia deverá informar, no ato da inscr ição, o t ipo de 
atendimento compat ível com a sua necess idade, para a real ização de suas provas. É necessár io 
também, o preenchimento de um formulár io específ ico. 

2.3.5 O candidato que necess i tar  de tempo adic ional para a real ização das provas deverá 
requerê- lo,  com just i f icat iva acompanhada de parecer  emit ido por espec ia l is ta da área de sua 
necess idade (Decreto n0  3 .298 de 20/12/99) .   

2.3.6 O candidato portador de def ic iênc ia que não informar no formulár io de inscr ição a 
condição de por tador dessas necessidades, será cons iderado como não por tador de def ic iênc ia.   

2.3.7 O laudo médico apresentado terá val idade somente para es te Concurso Públ ico e não 
será devolv ido ao candidato. 

2.3.8 Os candidatos por tadores de def ic iênc ia par t ic iparão do Concurso Públ ico em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, aval iação,  
data,  horár io e local de real ização das provas. 

2.3.9 Em caso de aprovação do candidato por tador de def ic iênc ia, es te, será submet ido à 
Junta Médica Of ic ia l  da UFPA, a qual i rá atestar  se a sua def ic iência enquadra-se nos requis i tos 
que o autor izam a concorrer às vagas reservadas a def ic ientes. 

2.3.10 O candidato convocado deverá comparecer à Per íc ia Médica munido de laudo 
médico que ateste a espéc ie e o grau ou nível de def ic iênc ia em que se enquadra, com expressa 
referênc ia ao código correspondente da Classif icação Internac ional  de Doenças -  CID, bem como 
as prováveis causas da def ic iênc ia. Somente serão cons ideradas como pessoas por tadoras de 
def ic iênc ia, aquelas que se enquadrarem nas categor ias constantes do art .  4º do Decreto nº  
3.298/1999, com as a l terações do Decreto nº 5.296/2004. 

2.3.11 A não observânc ia no d isposto no subi tem 2.3.8, a reprovação na Per íc ia Médica ou 
o não comparec imento à Per íc ia impl icará na perda do d ire i to  às  vagas reservadas aos 
candidatos em ta is condições. 

2.3.12 Caso a Junta Médica Of ic ia l  da UFPA reconheça incompat ibi l idade entre a 
def ic iênc ia e o cargo a ser ocupado,  o candidato não será cons iderado apto à nomeação. 

2.3.13 A publ icação do resul tado f ina l  do Concurso será fe i ta  em duas l is tagens,  contendo 
na pr imeira, a c lassif icação de todos os candidatos, inc lus ive a dos por tadores de def ic iênc ia, e 
na outra, somente a c lass if icação destes ú lt imos. 

2.3.14 As vagas def in idas para os portadores de def ic iência que não forem providas por 
fal ta de candidatos, por reprovação no Concurso ou na Períc ia Médica, serão preenchidas pelos  
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demais candidatos,  observada a ordem seqüenc ia l de c lassif icação para os cargos per t inentes. 
2.3.15 A não observânc ia, pelo candidato, de qualquer das d ispos ições dos subi tens 

anter iores impl icará a perda do d ire i to de ser nomeado para as vagas reservadas ao por tador de 
def ic iênc ia. 

2.3.16 Após a invest idura do candidato no cargo, a def ic iênc ia não poderá ser argüida para 
just i f icar a concessão de aposentador ia. 

2.4  DA  IMPRESSÃO DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO   

2.4.1 Os candidatos deverão impr imir  o cartão de inscr ição que estará d isponível  no 
endereço e letrônico www.daves.ufpa.br ,  no per íodo de 13 a 25 de maio de 2008, sendo de 
responsabi l idade exc lus iva do candidato a obtenção desse documento. 

2.4.2 O car tão de inscr ição deverá ser  mant ido em poder do candidato, sendo este um 
documento que habi l i ta o candidato a real izar as provas e, por  isso, deve ser ass inado do 
mesmo modo como está no documento de ident idade do candidato. 

 
3 DAS PROVAS 

3.1 Os candidatos aos cargos de Nível de Class if icação “D”  farão provas, de caráter 
e l im inatór io e c lass if icatór io,  conforme os Quadros 3 e 4. 

 
 

QUADRO 3: PROVAS ESPECÍFICAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D”. 
 Assistente em Administração,  Técnico em Contabi l idade, Técnico de Laboratório/Áreas:  

Biologia, Pesca, Física, Industr ial e Química,  Técnico em Agropecuária. 
 

PROVA CARÁTER DA 
PROVA 

Nº DE 
QUESTÕES 
OBJETIVAS 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

Língua Portuguesa 10 2 20 
Matemát ica 10 2 20 
Noções de In fo rmát ica 05 2 10 
Conhec imentos Especí f i cos 

El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  

15 2 30 
Redação El iminatór ia  e  

Class i f icatór ia  
-  -  10 

TOTAL  40 -  90 

 
QUADRO 4: PROVAS ESPECÍFICAS PARA O CARGO DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D”. 

Técnico em Tecnologia da Informação. 
 

PROVA CARÁTER DA 
PROVA 

Nº DE 
QUESTÕES 
OBJETIVAS 

PONTOS POR 
QUESTAO 

TOTAL DE 
PONTOS 

Língua Portuguesa 10 2 20 
Matemát ica 10 2 20 
Conhec imentos Especí f i cos 

El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  

20 2 40 
Redação El iminatór ia  e  

Class i f icatór ia  
-   10 

TOTAL  40 -  90 

 
3.2 Os candidatos aos cargos de Nível de Class if icação “E”  farão provas de caráter  

e l im inatór io e c lass if icatór io,  conforme os Quadros 5 e 6. 
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QUADRO 5: PROVAS ESPECÍFICAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E”. 
 Administrador, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Economista, 

Engenheiro/Áreas: Civil e Saneamento, Estatístico, Farmacêutico, Jornalista, Médico Veterinário, Pedagogo, 
Produtor Cultural, Programador Visual, Psicólogo, Redator, Revisor de Texto, Secretário Executivo e Técnico 

em Assuntos Educacionais. 
 

PROVA CARÁTER DA 
PROVA 

Nº DE 
QUESTÕES 
OBJETIVAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

DISCURSIVAS 
PONTOS 

TOTAL 
DE 

PONTOS 
Língua Portuguesa 10 -  2  20 
Noções de In fo rmát ica 

El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  05 -  2  10 

22 -  2  44 Conhec imentos 
Especí f icos 

El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  -  02 3 06 

Redação El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  -  -  10 10 

TOTAL -  37 02  90 

 
QUADRO 6: PROVAS ESPECÍFICAS PARA O CARGO DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E”. 

 Anal ista de Tecnologia da Informação. 

PROVA CARÁTER DA 
PROVA 

Nº DE 
QUESTÕES 
OBJETIVAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

DISCURSIVAS 
PONTOS 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

Língua Portuguesa El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  10 -  2  20 

27 -  2  54 Conhec imentos 
Especí f icos 

El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia  -  02 3 06 

Redação El iminatór ia  e  
Class i f icatór ia   

-  -  10 10 

TOTAL -  37 02 -  90 

 3.3 As Provas serão real izadas nas c idades de Belém, Bragança,  Castanhal e Marabá,  no 
d ia 1 de junho de 2008, no horár io das 8h às 13h, horár io de Belém, devendo o candidato 
comparecer ao local de real ização da prova com a antecedência mínima de 60 (sessenta)  
minutos. 

3.4 Além do car tão de inscr ição, será obr igatór ia a apresentação de documento or ig inal  de 
ident i f icação of ic ia l  (carte ira de ident idade, carte ira de trabalho e previdênc ia soc ia l,  car te ira de 
habi l i tação, passaporte, cer t i f icado de reservista das forças armadas, carte ira de ident idade 
mil i tar  ou carte ira de conselho de c lasse).  

3.5 Cer t idão de nasc imento, carte ira de meia passagem, car te ira estudant i l ,  CPF e t í tu lo de 
e le i tor  não se conf iguram documentos of ic ia is de ident idade e, por  isso, não serão aceitos como 
forma de ident i f icação do candidato. 

3.6 A Prova referente aos cargos de Nível de Class if icação “D” será composta por 40 
(quarenta) questões de múlt ipla escolha, va lendo 2,00 (dois)  pontos cada uma, e uma redação 
valendo 10 (dez)  pontos,  tota l izando 90 (noventa) pontos. 

3.7 A Prova referente aos cargos de Nível de Class if icação “E” será composta por 37 ( tr inta 
e sete) questões de múlt ip la escolha, va lendo 2,00 (dois)  pontos cada uma, 2 (duas)  questões 
d iscurs ivas,  va lendo 3 ( três)  pontos cada uma, e uma redação valendo 10 (dez)  pontos,  
to ta l izando 90 (noventa) pontos. 

3.8 As questões d iscurs ivas têm como objet ivo ver i f icar a habi l idade do candidato d iante de 
s ituações-problema que s imulem at iv idades prát icas compat íveis  ao cargo p le iteado. 

3.9 A Redação tanto para os cargos de Nível de Class if icação “D” como de c lass if icação 
“E” ,  cons ist irá na produção de um tex to de, no mínimo, 15 (quinze) l inhas, onde será aval iado:  
f ide l idade ao tema, objet ividade, c lareza, seqüênc ia lógica de pensamento e ut i l ização correta  
das normas gramatica is.   

3.10 Só serão corr ig idas as redações dos candidatos aos cargos de Nível de Class if icação 
“D” que acer tarem o mínimo de 12 (doze) questões na prova contendo as questões de múl t ip la 
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escolha.     
3.11 Só serão corr igidas as redações e as  questões d iscurs ivas dos candidatos aos cargos  

de Nível de Class if icação “E” que acertarem o mínimo de 11 (onze) questões na prova contendo 
as questões de múlt ip la escolha.     

3.12 O preenchimento do car tão-resposta será de inte ira responsabi l idade do candidato,  
que deverá proceder em conformidade com as ins truções especí f icas nele cont idas. O cartão-
resposta só será subst i tu ído se nele for  constatada fa lha de impressão. 

3.13 Será de exc lusiva responsabi l idade do candidato a cer t i f icação de que o car tão-
resposta e os formulár ios-resposta própr ios  para a redação e para as questões d iscurs ivas,  que 
lhes forem entregues no dia da prova são realmente seus.    

3.14 No car tão-resposta não serão computadas as questões cujas al ternat ivas es t iverem 
sem marcação, ou com marcação a lápis,  as que cont iverem mais  de uma alternat iva marcada e 
aquelas  que cont iverem qualquer  espéc ie de corret ivo sobre as a lternat ivas. 

3.15  Os candidatos deverão ass inalar as respostas das questões de múl t ip la escolha no 
cartão-reposta, bem como escrever a redação e as questões d iscurs ivas nos respect ivos 
formulár ios ut i l izando caneta esferográf ica de t in ta preta.  

3.16 O car tão-resposta e os  formulár ios própr ios para a redação e para as  questões  
d iscurs ivas serão os únicos documentos considerados para a correção. Será atr ibuída nota zero 
à redação e às  respostas das questões discurs ivas escr i tas a lápis.  

3.17 O car tão-resposta e os formulár ios-resposta própr ios para a redação e para as  
questões d iscurs ivas só serão subst i tuídos se neles  for  constatado erro de impressão. 

3.18 Durante a permanênc ia na sala de real ização da prova, não é permit ido ao candidato 
por tar  e ut i l izar ca lculadora, agenda te lefônica, te lefone celu lar ,  BIP, ponto eletrônico, rádio, 
MP3, MP4, walk-man,  gravador, t ransmissor ou receptor de voz ou s inal e letrônico e qualquer  
outro utensí l io eletrônico, exceto se por recomendação médica. Por essa razão, antes do iníc io 
da prova, esses equipamentos deverão ser acondic ionados em envelopes própr ios e indiv iduais 
que permanecerão fechados, podendo o candidato abr i- lo somente após sair  da sala de 
real ização da prova. 

3.19 O candidato que se ret irar  da sala de real ização da prova para ir  ao banheiro, será 
necessar iamente acompanhado por um f iscal i t inerante.  Não será permit ido o candidato entrar  
no banheiro portanto qualquer um dos utensí l ios e letrônicos mencionados no i tem anter ior ,  bem 
como papéis , cadernetas,  envelopes,  bolsas,  pastas e s imilares . 

3.20 Não será permit ida, durante a real ização da prova, comunicação entre os candidatos 
ou a ut i l ização de qualquer  mater ia l  de consulta. 

3.21 Não será permit ido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras  
pessoas, sa lvo no caso de candidato inscr i to de acordo com o que trata o subitem 2.3.4, isso se 
a def ic iênc ia imposs ib i l i tar  sua marcação. 

3.22 O candidato deverá devolver o car tão-resposta e o bolet im de questões recebidas. 
3.23 O gabar ito das provas objet ivas e as grades de respostas da redação e das questões 

d iscurs ivas serão d ivulgados 48 (quarenta e o ito)  horas após a real ização da prova por meio do 
sít io na in ternet www.daves.ufpa.br 

 
4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
4.1 As provas objet ivas serão corr igidas por meio de processamento e letrônico. 
4.2 A redação e a prova d iscurs iva serão corr ig idas por no mínimo dois examinadores; 
4.3 Será considerado aprovado o candidato a cargo de Nível  de Class if icação “D” que 

obt iver no mínimo, 24 (vinte e quatro) pontos na prova contendo questões objet ivas e 4 (quatro)  
pontos na redação.  

4.4 Será cons iderado aprovado o candidato a cargo de Nível de Class if icação “E” que 
obt iver ,  no mínimo, 22 (vinte e dois)  pontos na prova contendo questões objet ivas,  3 ( três) 
pontos na prova contendo as questões d iscurs ivas e 4 (quatro) pontos na redação. 
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4.5 Levar-se-á em cons ideração para f ins  de c lass if icação f ina l dos candidatos, pesos 
d iferenc iados por t ipo de prova,  de acordo com o quadro a seguir :  

 
 

Prova Pesos 
Objet i va 2 
Redação 3 

Discurs iva 4 
 

4 .6  Os  candidatos aprovados serão c lass i f icados  obedecendo-se a  ordem decrescente da  pontuação 

f ina l .   

4 .7  A pontuação f ina l  do candidato será obt ida  por  meio da somatór ia  das notas de cada prova,  

mul t ip l icado pelos respect ivos pesos descr i tos  no i tem 4.5.  

 

5  DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

5.1 Será e l im inado do Concurso o candidato que est iver inc luído em uma das seguintes 
s ituações: 

�  não obt iver o mínimo de 4 (quatro) pontos na redação para os cargos de Níveis de 
Class if icação “D”  e “E”;  

�  não obt iver o mínimo de 24 (v inte e quatro)  pontos na prova contendo as questões 
objet ivas para os cargos de Nível de Class if icação “D” , o que equivale a 12 acer tos ; 

�  não obt iver o mínimo de 22 (v inte e dois)  pontos na prova contendo as questões  
objet ivas,  o que equivale a 11 acertos, 3 ( três) pontos na prova contendo questões 
d iscurs ivas para os cargos de Nível  de Class if icação “E”.  

5.2 Deixar de se apresentar ao Concurso no horár io estabelec ido, qualquer que seja o 
motivo determinante do atraso. 

5.3 For surpreendido durante a real ização das provas, em comunicação com outro 
candidato, pessoa estranha ao Concurso ou ut i l izar-se de qualquer expediente f raudulento, 
ass im como manuscr i tos , l ivros , ca lculadora, agendas te lefônicas, te lefones celulares ou 
qualquer outro mater ia l  informat ivo ou e let rônico que não esteja expressamente permit ido, em 
todas as provas do Concurso. 

5.4 Desrespeitar  os membros da Comissão do Concurso ou da Equipe de F iscal ização.   
5.5 Recusar-se a entregar  o mater ia l  das provas ao término do tempo dest inado para a sua 

real ização. 
5.6 Afastar-se da sala, a qualquer  tempo,  sem o acompanhamento do f iscal.  
5.7 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão- resposta, ou o bolet im de 

questões,  ou os formulár ios-respostas da redação e das questões d iscurs ivas. 
 

6 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1 Em caso de empate,  terá preferênc ia o candidato que: 
6.1.1 t iver idade igual ou super ior  a sessenta anos, até o ú lt imo d ia de inscr ição neste 

concurso,  conforme ar t igo 27,  parágrafo único,  do Estatuto do Idoso; 
6.1.2 Obt iver  maior  número de pontos nas questões de Conhec imentos Específ icos; 
6.1.3 Obt iver  maior  número de pontos na Redação; 
6.1.4 Pers is t indo o empate,  terá preferênc ia o candidato mais  idoso. 
 

7  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 Serão aceitos recursos dentro do prazo de até 48 horas,  após a d ivulgação das 
seguintes etapas: 

�  da publ icação do Edi ta l de Aber tura do Concurso Públ ico; 



�
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
       

 8 

�  do gabar ito of ic ia l  da prova objet iva; 
�  do resul tado f ina l do Concurso. 

7.2 Os recursos deverão ser protocolados no protocolo gera l da UFPA ( tér reo do prédio da  
Rei tor ia) , rua Augusto Corrêa,  nº 1, Cidade Univers itár ia  Professor José da Si lve ira Netto,  Bairro 
do Guamá, CEP 66075-110, no horár io comercial .  

7.3 Não será aceito recurso v ia fax ,  v ia corre io e letrônico ou, a inda,  fora do prazo.  
7.4 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
7.5 A Comissão Organizadora do certame const i tu i  ú l t ima instânc ia para recurso, sendo 

soberana em suas dec isões, razão pela qual  não caberão recursos adic ionais .  
 

8  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

8.1 O resul tado f inal  do Concurso Públ ico será publ icado no Diár io Of ic ia l  da União e 
d ivulgado por  meio dos webs i tes : www.progep.ufpa.br e www.daves.ufpa.br ,  obedec ida à 
c lassif icação nas provas em ordem decrescente de pontuação. 

 

9  PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

9.1 O prazo de val idade do concurso será de até 01 (um) ano, a contar da data de 
publ icação do resultado f ina l no Diár io Of ic ial  da União, prorrogável por igual período, conforme 
estabelece o Decreto nº  4.175, de 27.03.2002.  

 

10 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 

10.1 Ser  aprovado no Concurso Públ ico e possuir  na data da posse os requis i tos ex ig idos 
para o exerc íc io do cargo, conforme estabelec ido neste Edita l.   

10.2 Ter nac ional idade bras i le ira ou portuguesa e, no caso de nac ional idade portuguesa,  
estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Bras i lei ros e Portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos di re i tos  polí t icos , nos termos do art .  12, § 1º,  da Const i tu ição da Repúbl ica 
Federat iva do Bras i l  e  do d isposto no art .  13 do Decreto nº .  70.436, de 18.04.1972. 

10.3 Ter  idade mínima de 18 anos completos  na data da posse. 
10.4 Estar  em dia com as obr igações e le i tora is e,  em caso de candidato do sexo mascul ino 

também com as mil i tares. 
10.5. Ter apt idão f ís ica e mental para o exercíc io das atr ibuições do cargo, inc lu indo-se a 

compat ib i l idade de def ic iênc ia apurada pela Junta Médica Of ic ia l  da UFPA, no caso dos 
candidatos aprovados que indicaram suas def ic iências .  

10.6 Apresentar os documentos or ig inais ,  juntamente com fotocópias, que se f izerem 
necessár ios  por  ocas ião da posse. 

10.7 Apresentar dec laração de bens e valores e de não ter  vínculo empregat íc io com o 
serv iço públ ico, sa lvo dentro do permissivo const i tucional ,  com opção de venc imentos, se 
couber. 

 
 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 No d ia da prova o candidato deverá comparecer ao local  def in ido,  com 01 (uma) hora  
de antecedênc ia do horár io f ixado para o in íc io da prova, munido de: comprovante de inscr ição,  
documento of ic ia l  de ident i f icação e caneta esferográf ica com t inta preta. 

11.2 Os documentos of ic iais de ident i f icação acei tos es tão descr i tos no i tem 3.5 deste 
Edi tal .  Sem a apresentação do documento of ic ia l  de ident idade, o candidato não poderá 
submeter-se às provas. 

11.3 O candidato,  em caráter excepc ional,  poderá real izar a prova em hospi ta l nas c idades 
em que está sendo real izado o Concurso, devendo para isso apresentar na secretar ia do Campus 
Univers itár io que escolheu para real izar a prova (no caso de Belém, a secretar ia do DAVES), na 
véspera ou até duas horas antes do iníc io da prova, o ates tado fornec ido por médico, com 
respect ivo CRM com o Código Internacional de Doenças -  CID, o qual  comprove a 
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imposs ibi l idade de comparec imento. 
11.4 As provas serão real izadas sem consul ta a qualquer  mater ia l .  
11.5 Não haverá sob h ipótese a lguma revisão e v is ta de qualquer uma das provas. 
11.6 Não serão dadas informações a respeito de datas, locais  e horár ios de prova, por  

te lefone. O candidato deverá observar r igorosamente as informações cont idas neste Edita l e os 
comunicados d ivulgados no endereço e let rônico do DAVES. 

11.7 Os por tões serão fechados pontualmente às 8 horas,  horár io de Belém, não sendo 
permit ido,  sob h ipótese a lguma, o ingresso de candidatos retardatár ios . 

11.8 O candidato só poderá se ausentar do local de real ização da prova após 1 (uma) hora 
do in íc io da prova. 

11.9 A inscr ição do candidato impl icará na aceitação das normas do Concurso Públ ico 
cont ido neste Edi ta l .   

11.10 O candidato deverá manter seu endereço atual izado perante ao DAVES/UFPA, 
enquanto es t iver part ic ipando do Concurso Públ ico e perante à PROGEP, se aprovado.  Serão de 
exc lus iva responsabi l idade do candidato os prejuízos advindos da não atual ização de seu 
endereço. 

11.11 A Univers idade Federal do Pará reserva-se o d ire i to de proceder às nomeações, 
segundo a ordem decrescente de c lass if icação f inal ,  em número que atenda às necessidades 
inst i tuc ionais,  dentro do prazo de val idade do Concurso, de acordo com a d isponib i l idade 
orçamentár ia e o número de vagas ex istentes. 
         11.12 Excepc ionalmente, poderá a UFPA, nomear candidatos aprovados e c lass if icados 
para Campus d iverso daquele para o qual prestou Concurso Públ ico, em decorrênc ia da 
ex istênc ia de vaga e de comprovada necess idade inst i tuc ional .  

11.13 F ica a UFPA no d irei to de proceder  nova d is tr ibu ição de vagas entre os  Campi ,  para 
os quais as vagas foram dest inadas desde que as mesmas não tenham sido preenchidas, em 
decorrência da inex istênc ia de candidatos inscr i tos  ou de candidatos não aprovados.   

11.14 Após nomeação, posse e exercíc io,  o serv idor cumprirá estágio probatór io,  nos 
termos da legis lação v igente.  

11.15 F ica c iente o candidato nomeado para os cargos deste Concurso que aceitando a 
nomeação deverá permanecer na local idade para a qual foi  nomeado, não sendo aprec iados 
pedidos de remoção antes de decorr idos,  no mínimo,  3 ( três)  anos de efet ivo exerc íc io no cargo 
e no local  de lotação.  

11.16 Os i tens deste Edita l poderão sofrer eventuais a l terações, atual izações ou 
acrésc imos enquanto o Concurso não for  real izado, c ircunstânc ias que serão menc ionadas em 
Edi tal  ou Aviso a ser publ icado. 

11.17 Os casos omissos serão resolv idos pela Pró-Reitor ia  de Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoal  -  PROGEP e pelo Departamento de Apoio ao Vest ibular – DAVES, no que a cada um 
couber. 
 
 

Prof .  Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello 
Reitor  

 
 


