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EDITAL Nº 313, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL N°

140, DE 15 DE MAIO DE 2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no exercício de suas atribuições, tendo em

vista o disposto no Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, na Portaria Interministerial MP/MEC nº 316, de

9 de outubro de 2017, anexo III, em conformidade com as Leis nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nº

11.091, de 12 de janeiro de 2005, e com o Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, torna pública a

convocação para a reaplicação da prova objetiva de conhecimentos especí�cos para o cargo de

Administrador do Concurso Público referente ao Edital n° 140, de 15 de maio de 2019, da Universidade

Federal do Pará (UFPA), mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Todas as condições, requisitos mínimos exigidos para o provimento do cargo e conteúdos

programáticos, do cargo oferecido, serão mantidas de acordo com o Edital nº 140, de 15 de maio de 2019.

1.2. Será reaplicada a prova objetiva de conhecimentos especí�cos contendo 24 questões,

referente ao cargo de Administrador.

1.3. Poderão realizar a prova somente os candidatos que compareceram a prova aplicada no dia

18 de agosto de 2019.

1.3.1. Não será cobrada nova taxa de inscrição.

2. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PROVA

2.1. O candidato deverá imprimir o Cartão de Inscrição disponível no endereço eletrônico

http://www.ceps.ufpa.br, a partir da data provável de 16 de setembro de 2019, sendo de responsabilidade

exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

2.2. A data para a reaplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos Especí�cos para o cargo de

Administrador será dia 06 de outubro de 2019, das 14:00 horas às 16:30 horas no horário de Belém-PA.

2.3. Os candidatos terão acesso ao local de prova das 13:00 às 14:00 horas, munidos do Cartão

de Inscrição e do documento original de identidade.

2.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato identi�car corretamente o seu local de prova

e comparecer no horário determinado por este edital.

3. DA ENTREGA DOS TÍTULOS

3.1. Os documentos do candidato para a avaliação de títulos deverão ser entregues em apenas 1

(um) envelope identi�cado com nome completo e número de inscrição do candidato, além do número do

Edital do concurso. Esse envelope deverá ser entregue pelo candidato, na data provável de 31 de outubro

de 2019, em local e horário a serem divulgados no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Reitera-se que permanecem inalteradas as instruções de�nidas no Edital nº 140, de 15 de

maio de 2019.

4.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar todas as publicações referentes

a este concurso público.
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4.3. As demais informações não expressas neste Edital permanecem inalteradas, conforme

disposto no Edital nº 140, de 15 de maio de 2019.

4.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GILMAR PEREIRA DA SILVA
Vice-Reitor da UFPA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


