
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 
EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 345, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 297, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 

  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ torna pública a exclusão da Prova 
Discursiva – alínea “b” do subitem 1.3, subitens 4.7.1 a 4.7.8, alínea “e” do subitem 5.1, alínea “c” do 
subitem 6.1 e alínea “c” do inciso II do subitem 8.1, constantes do Edital nº 297, de 30 de agosto de 2016, 
publicado no D.O.U. nº 168, Seção 3, pp. 508-513 –, bem como a retificação do referido Edital, 
envolvendo a exclusão do município de Soure/PA do subitem 1.4 e da alínea “a” do subitem 1.7, a inclusão 
dos cargos de Técnico em Arquivo e Engenheiro - Área: Mecânica  com ajustes nos quadros 1 e 2 do 
subitem 2.1, as alterações nas datas  dos subitens 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7, 3.4.5 e 12.24, inclusão do 
cargo de Técnico em Audiovisual no sibitem 11.7 e as alterações decorrentes da exclusão da Prova 
Discursiva, como especificado a seguir, permanecendo inalterados e/ou reordenados os demais itens e 
subitens do referido Edital. 
 

[...] 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

[...] 

1.3 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá: 

a) prova de conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
para todos os cargos, conforme o disposto no item 4.6; 

b) prova de redação, mediante aplicação de prova discursiva em língua portuguesa, para o cargo de 
Assistente em Administração (Nível D) conforme o disposto no item 4.7; 

c) prova de habilidades específicas, mediante aplicação de prova prática, de caráter eliminatório e 
classificatório, para os cargos de Técnico em Audiovisual (Nível D) e Médico Veterinário (Nível E), 
conforme o disposto no subitem 4.8;  

d) avaliação de títulos, mediante análise de documentos por banca avaliadora, de caráter classificatório, 
para os cargos do nível de classificação E, nos termos do subitem 4.9. 

1.4 As provas objetiva e de redação serão realizadas nas cidades de Altamira/PA, Belém/PA, Breves/PA, 
Cametá/PA, Castanhal/PA e Tucuruí/PA; a prova prática para o cargo de Médico Veterinário será realizada 
em Castanhal/PA; a prova prática para o cargo de Técnico em Audiovisual será realizada em Belém/PA; a 
avaliação de títulos será realizada em Belém/PA. 

[...] 

1.7 Os vencimentos básicos dos cargos são: 

a) Nível de Classificação D: R$ 2.294,81 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e um 
centavos); acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais); 



b) Nível de Classificação E: R$ 3.868,21 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos); 
acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais). 

[...] 

2 DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas 51 vagas, sendo 43 vagas para a ampla concorrência, 3 vagas reservadas para pessoas 
com deficiência e 5 vagas reservadas para pessoas negras, para provimento de 17 cargos do quadro 
permanente da UFPA. Os cargos disponíveis, as vagas ofertadas e as localidades para as quais as vagas são 
destinadas constam nos quadros 1 e 2, a seguir: 

QUADRO 1 - Cargos de Nível de Classificação D  

Cargo Vaga(s) 
Localidade de 

Lotação 
Reserva de 

Vaga p/ PcD 
Reserva de Vaga 

p/ Negros 

Assistente em Administração 

1 Abaetetuba * * 
5 Altamira 1 1 

10 Belém 1 2 
1 Cametá * * 
1 Castanhal * * 
1 Tucurui * * 

Técnico de Laboratório - Área: 
Biologia 

5 Altamira 1 1 

Técnico de Laboratório - Área: 
Mecânica 

1 Tucuruí * * 

Técnico de Laboratório - Área: 
Química 

1 Belém * * 
1 Breves * * 
1 Cametá * * 

Técnico de Tecnologia da 
Informação 

1 Altamira * * 
1 Breves * * 
1 Cametá * * 
1 Tucuruí * * 

Técnico em Arquivo 3 Belém * 1 
Técnico em Audiovisual 2 Belém * * 
Técnico em Contabilidade 1 Breves * * 

Total: 8 Total: 38   Total: 3  Total: 5 
* Não haverá provimento imediato em virtude do quantitativo disponível. No caso de existência de novas 
vagas, no decorrer do prazo de validade do concurso, o cargo será provido por candidato negro ou com 
deficiência mais bem classificado, observado o percentual de reserva de vagas fixado neste edital. 

QUADRO 2 - Cargos de Nível de Classificação E  

Cargo Vaga(s) 
Localidade de 

Lotação 
Reserva de 

Vaga p/ PcD 
Reserva de Vaga 

p/ Negros 

Assistente Social 
1 Abaetetuba * * 
1 Altamira * * 
1 Belém * * 

Engenheiro - Área: Eletricidade 1 Tucuruí * * 
Engenheiro - Área: Mecânica 1 Belém * * 
Fisioterapeuta 2 Belém * * 



Jornalista 1 Belém * * 
Médico Veterinário 1 Castanhal * * 
Psicólogo - Área: Organizacional 
e do Trabalho 

1 Belém * * 

Químico 1 Belém * * 
Terapeuta Ocupacional 2 Belém * * 

Total: 9 Total: 13  Total: 0 Total: 0  
* Não haverá provimento imediato em virtude do quantitativo disponível. No caso de existência de novas 
vagas, no decorrer do prazo de validade do concurso, o cargo será provido por candidato negro ou com 
deficiência mais bem classificado, observado o percentual de reserva de vagas fixado neste edital. 

[...]  

3 DAS INSCRIÇÕES 

[...] 

3.1.2 Só serão admitidas inscrições via internet, solicitadas no período entre 14 horas do dia 18 de 
outubro de 2016 e 17 horas do dia 17 de novembro de 2016, no endereço eletrônico 
http://www.ceps.ufpa.br. 

[...] 

3.2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito por meio de boleto bancário até o dia 18 de 
novembro de 2016. 

[...] 

3.3.1 O candidato pleiteante à isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá realizar provisoriamente 
sua inscrição por meio do formulário disponível no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, no 
período entre 14 horas do dia 18 de outubro de 2016 e 17 horas do dia 21 de outubro de 2016. 
 

[...] 

3.3.6 A consulta referente aos resultados dos pedidos de isenção estará disponível para os candidatos a 
partir do dia 24 de outubro de 2016, no endereço http://www.ceps.ufpa.br. 

[...] 

3.3.7 O candidato que pleitear isenção do pagamento da taxa de inscrição e não obtiver a concessão do 
benefício, para participar do concurso, deverá pagar a taxa de inscrição até o dia 18 de novembro de 2016, 
na forma do subitem 3.2.2 e de acordo com o que dispõe o subitem 3.2.3 deste edital. 

[...] 

3.4.5 O candidato que necessitar de prova ampliada e/ou tempo adicional para a realização da(s) prova(s) 
deverá requerê-lo - modelo de requerimento disponível no endereço http://www.ceps.ufpa.br - 
acompanhado de laudo médico emitido por especialista na área de sua deficiência, conforme o Decreto n.º 
3.298/1999, no período de 18 de outubro a 17 de novembro de 2016, na Secretaria do Ceps/UFPA, nos 
horários de 8 às 12 e de 14 às 17 horas, ou via SEDEX para o endereço “Ceps/UFPA – Cidade 
Universitária Professor José da Silveira Netto, Rua Augusto Corrêa, n.º 1 - Guamá, CEP: 66075-110, 
Belém/PA”.  

[...] 

4 DAS PROVAS 



4.1 A composição das provas do concurso, com as respectivas pontuações e caráter, estão descritas 
nos quadros 3, 4, 5, 6 e 7, a seguir:  
[...] 

QUADRO 6: Provas para Cargos de Nível de Classificação E 
(Assistente Social; Engenheiro - Áreas: Eletricidade e Mecânica; Fisioterapeuta; Jornalista; 

Psicólogo - Área: Organizacional e do Trabalho; Químico; Terapeuta Ocupacional) 

Tipo de 
Prova 

Conteúdo  
Nº de 

questões 

Pontos 
por 

questão 

Total 
de 

pontos 
Caráter 

Objetiva 
Conhecimentos 
Básicos 

Língua Portuguesa 10 1 10 
Eliminatório e 
Classificatório 

Legislação 10 1 10 
Conhecimentos Específicos 30 1 30 

Avaliação 
de Títulos 

Análise de Documentos - - 5* Classificatória 

Total 50  55*  
*Pontuação máxima. 

QUADRO 7: Provas para Cargo de Nível de Classificação E 
(Médico Veterinário) 

Tipo de 
Prova 

Conteúdo  
Nº de 

questões 

Pontos 
por 

questão 

Total 
de 

pontos 
Caráter 

Objetiva 
Conhecimentos 
Básicos 

Língua Portuguesa 10 1 10 
Eliminatório e 
Classificatório 

Legislação 10 1 10 
Conhecimentos Específicos 30 1 30 

Prática Habilidades Específicas - - 10 
Eliminatório e 
Classificatório 

Avaliação 
de Títulos 

Análise de Documentos - - 5* Classificatória 

Total 50  65*  
*Pontuação máxima. 

[...] 

5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Será considerado não eliminado no concurso o candidato que, de acordo com a composição das provas 
por cargo, obtiver, concomitantemente, um índice de aproveitamento de, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) nos seguintes itens: 

a) conhecimentos básicos, da prova objetiva; 
 
b) conhecimentos específicos, da prova objetiva; 
 
c) prova de redação em língua portuguesa; e 
 
d) prova prática. 
 

7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, na nota de qualquer fase ou na nota final no 
concurso, o procedimento de classificação seguirá, sucessivamente, os seguintes critérios: 

[...] 

VI - maior pontuação na Prova de Redação em Língua Portuguesa; 



[...] 

7.1.1 Ainda persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade cronológica. 

 
8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1 Serão admitidos recursos administrativos no prazo de: 
 
I - 48 horas após a publicação do edital do concurso no Diário Oficial da União; 
 
II - 24 horas após a divulgação do: 
 
a) gabarito oficial preliminar da prova objetiva; 
 
b) resultado oficial preliminar da prova de redação em língua portuguesa; 
 
c) resultado oficial preliminar da prova prática; 
 
d) resultado oficial preliminar da avaliação de títulos. 
 
8.1.1 Para as letras “a”, “b”, “c” e “d” do inciso II, considerar a divulgação via internet, no endereço 
eletrônico http://www.ceps.ufpa.br. 
  
[...] 

 
11 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 
 
[...] 
 
11.7 Apresentar, no ato da posse, documentação que comprove experiência profissional, para os cargos de 
Assistente em Administração (Nível D) e Técnico em Audiovisual (Nível D), de acordo com exigência da 
Lei n.º 11.091/2005, que trata do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 
Serão considerados... 
 
[...] 
 
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

[...] 

12.24 A candidata que precisar amamentar durante a realização da prova deverá fazer um requerimento ao 
Ceps, por escrito, a fim de que seja providenciada a sala reservada e a autorização de acompanhante 
indicado(a) pela candidata, que será o(a) responsável pela guarda da criança durante a realização da prova. 
O requerimento, acompanhado de cópia do cartão de inscrição da candidata, deverá ser entregue na 
Secretaria do Ceps ou na secretaria do campus onde a candidata fará a prova, no período de 18 de outubro 
de 2016 a 17 de novembro de 2016, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h, ou enviado por correio 
eletrônico para ceps@ufpa.br. 

[...] 

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO 
Reitor da UFPA  


