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dezembro de 2006) e no artigo 12, inciso I da Regulamentação das Comissões de Pós
Graduação e Pesquisa da Pós-Graduação stricto sensu e das Comissões Deliberativas 
dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (anexo à 
Resolução CEPG nº 02, de 2 de dezembro de 2006), torna público aos(às) 
interessados(as) que estarão abertas, no período de 05 de dezembro de 2021 a 05 de 
janeiro de 2022, as inscrições para o processo seletivo de ingresso no Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia (PPGF), para o primeiro semestre de 2022, no nível de 
MESTRADO. 

O edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do PPGF na sua reunião de 
15 de outubro de 2021. 

Informações sobre o Programa estão disponíveis em sua página: 
http://www.ppgf. ifcs. ufrj.br 

Inscrições de 05 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022 
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços 

eletrônicos: www.pr2.ufrj.br; www.ifcs.ufrj.br e www.ppgf.ifcs.ufrj.br 
Prof. Dr. Fernando José de Santoro Moreira 
Diretor do IFCS/UFRJ 

PROF. DR. JEAN-YVES BEZIAU 
Coordenador do PPGF/UFRJ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA 

ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO 
PREGÃO N• 12/2021 

Comunico a quem possa interessar, o Resultado de Julgamento do Pregão 

n• 12/2021, para 23 itens. Sagraram-se vencedoras:SCACALOSSI BUENO MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS(itens 01 e 14);GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (Item 

03);PLÁSTICOS VP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Item OS);FLEX MA KER PRODUÇÃO E 

COM. LTDA(ltens 02 e 06); VOLPI DISTRIBUIDORA DROGAS LTDA(ltens 15,16,17,19,20 

21,22,23,24 e 25);AMDA SECURITY IMPORTADORA LT (Item 04); HEALTH CARE & 

DUBEBE COMERCIO, IMPO TAÇÃO LTDA(ltem 18);CARDINAL HEALTH DO BRASIL 

LTDA(ltens 26 a 30) 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Pró-Reitor de Gestão e Governança 

(SIDEC - 19/11/2021) 153115-15236-2021NE001111 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO N• 19/2021 

Comunico a quem possa interessar o resultado do julgamento do Pregão n2 
19/2021 (SRP): sagrou-se vencedora, no item 1, a empresa ELETRODATA ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ 16.099.194/0001-64. Os demais itens e grupo permanecem em análise para 
julgamento em sessão complementar. 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 
Pró-Reitor de Gestão e Governança 

(SIDEC - 19/11/2021) 153115-15236-2021NE800217 

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO 

Apostila: 01/2021. 
Número do Contrato: 82/2017. 
N• Processo: 23079.209043/2021-83. 
Pregão Eletrônico n2 21/2017. 
Contratada: CNPJ 36.455.657/0001-90- LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA. 
Objeto: Repactuar o valor mensal do termo de contrato n2 82/2017, correspondente 
às alterações promovidas pela convenção coletiva de trabalho 2021/2022 da categoria 
profissional envolvida na prestação do serviço contratado, com vigência de 12 de 
março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, estando o procedimento de acordo com o 
artigo 65, § 82, da lei n2 8.666/93, consoante à possibilidade elencada no referido 
contrato. 
Valor da Apostila: R$ 70.143,09; Valor total atualizado do contrato: R$ 2.056.985,74. 
Data de Assinatura: 18/11/2021. 

(COMPRASNET 4.0 - 19/11/2021).' 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

EXTRATO DE CONTRATO N• 31/2021 - UASG 153165 - UFRPE 

N• Processo: 23082.016376/2021-10. 
Dispensa N• 76/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. 
Contratado: 08.961.997/0001-58 - FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL. Objeto: Contratação de serviços de realização de Concurso Público para o 
provimento de cargos de nível superior e médio, para as classes E e D, do quadro 
permanente da UFRPE, compreendendo o processo de inscrição, a elaboração e impressão 
das provas objetivas e discursivas, o processamento eletrônico e a realização das provas 
objetivas, discursivas e práticas. 
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 19/11/2021 a 
19/05/2022. Valor Total: R$ 483.280,00. Data de Assinatura: 19/11/2021. 

(COMPRASNET 4.0 - 19/11/2021). 

EDITAL N• 42, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, 
autorizado pelo Presidente da República, através do Decreto n2 7.232, de 19/07/2010, 
torna pública a abertura das inscrições para o concurso público para provimento de cargos 
do Quadro Permanente, indicados no Anexo 1, regidos pelas leis n05 8.112, regidos pelas 
Leis n� 8.112, de 11/12/1990, 9.527, de 12/12/1997, 11.091, de 12/01/2005, e suas 
alterações, 12.772, de 28/12/2012, 12.990, de 09/06/2014, em conformidade com o 
Decreto n•. 9739/2019, de 28/03/2019, a Lei n• 10.741, de 01/10/2003, o Decreto n• 
6.135, de 26/06/2007, o Decreto n• 6.593, de 02/10/2008 e o Regimento Geral desta 
Universidade, o qual será regido por este Edital. 

l. REALIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CONCURSO 
1. O Concurso, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em prova de 

habilidades e conhecimentos aferidos através de Provas Objetiva e Discursiva, para todos 
os cargos, para os cargos listados no Anexo I deste Edital, além de Prova Prática para os 
cargos listados no Anexo IV deste Edital 
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1. 2. Todas as provas obedecerão a conteúdos programáticos, modalidades, 
etapas, critérios para aprovação, classificação, desempate e cronograma, conforme 
previstos neste Edital. 

2. 1. Este Edital estará disponível na internet aos interessados, no sítio 
www.progepe.ufrpe.br. 

2. 2. O interessado não poderá concorrer a mais de um cargo dentre os cargos 
ofertados. 

2. 1. Para todos os efeitos, os concursos para cada cargo ofertado são distintos 
e separados. 

2. 2. A descrição sumária das atribuições dos cargos previstos neste Edital 
consta no Anexo 11. 

2. 3. O concurso será realizado pelo Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - DDP/PROGEPE, através da comissão 
executara instituída por intermédio de portaria. 

2. INSCRIÇÕES 
3. 1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet via internet no 

período especificado no cronograma (Anexo VI), no sítio www.progepe.ufrpe.br, mediante 
preenchimento de formulário eletrônico de inscrição no qual deverão ser informados, 
obrigatoriamente, os números dos documentos de identidade, CPF, nome completo, 
endereço para contato, e-mail e opção por cargo/lotação, dentre outros. O candidato 
poderá se inscrever para concorrer a 01 (um) cargo, conforme indicado no Anexo 1. Em 
caso de mais de uma solicitação de inscrição para um mesmo cargo ou para cargos 
distintos, só será validado o último pedido, sendo desconsiderados os demais. 

3. 2. VALOR E PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3. 2. 1. A Taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os 

cargos pertencentes ao nível de classificação E, e de R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos 
pertencentes ao de nível de classificação D. 

3. 2. 2. A Taxa de Inscrição deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil, 
até às 16h do dia especificado no cronograma (Anexo VI) (impreterivelmente), através de 
Guia de Recolhimento da União (GRU/SIMPlES), disponível no sítio www.progepe.ufrpe.br, 
a ser impresso após conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, 
competindo ao candidato guardar o comprovante de pagamento para a eventualidade de 
comprovação junto a DDP/PROGEPE. Alternativamente, a operação de quitação poderá ser 
efetuada em caixas eletrônicos do Banco do Brasil, ou pela internet, apenas para os 
correntistas daquela instituição bancária. Só serão aceitas GRU/SIMPlES impressas através 
do sítio da DDP/PROGEPE (www.progepe.ufrpe.br). 

3. 2. 3. A inscrição estará formalizada quando do preenchimento da ficha de 
inscrição e do pagamento no valor correspondente ao nível de classificação, conforme item 
2.2.1.,ou isenção da taxa de inscrição. 

3. 2. 3. Estará cancelada a inscrição na qual houver divergência entre o valor 
pago pela GRU/SIMPlES e o valor correspondente ao nível de classificação, conforme item 
2.2.l. 

3. 2. 4. Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, exceto por 
cancelamento do certame, por conveniência da administração pública ou por decisão 
judicial. 

3. 2. S. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros 
ou para outros concursos. 

3. 2. 6. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto 
à possibilidade de divulgação de seus dados pessoais em listagens e resultados no decorrer 
do certame, tais como aqueles relativos ao CPF, data de nascimento, notas e desempenho 
nas provas, entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel 
cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Concurso Público. Não caberão 
reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os candidatos de que, 
possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de 
computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes. 

3. 3. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
3. 3. 1. Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os 

candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, ou pela Lei n• 13.656, de 30 de abril de 2018. Para tanto, 
o interessado deverá requerer o benefício, no período especificado no cronograma (Anexo 
VI), no sítio www.progepe.ufrpe.br. 

3. 3. 2. Para pleitear à isenção da Taxa de Inscrição o candidato deverá atender 
aos seguintes requisitos: 

a) Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e fornecer o Número 
de Identificação Social (NIS) e; 

b) Pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 
2007; ou, 

c) For doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da 
Saúde, nos termos da Lei n• 13.656/2018. 

3. 3. 3. Os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593/2008, e pelo Decreto 
n2 6.135/2007, deverão preencher o requerimento disponível no aplicativo de inscrição 
com a indicação do NIS, atribuído pelo CadÚnico. 

3. 3. 4. A DDP/PROGEPE consultará o órgão gestor do CadÚnico, por meio do 
Sistema de Isenção de Taxa de Concurso (SISTAC) do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MOS), para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato e repassará 
ao Ministério a responsabilidade pela análise da condição do candidato e definição da 
concessão da isenção. 

3. 3. S. A DDP/PROGEPE não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o 
candidato possa sofrer tanto em decorrência de informação incorreta ou inválida do NIS, 
fornecida por ele, como também de divergência entre os dados pessoais informados no ato 
da inscrição neste concurso (nome, número do documento de identidade, nome da mãe, 
CPF, data de nascimento, entre outros) e de dados que constam do programa CadÚnico. Os 
dados fornecidos erroneamente implicarão no indeferimento do pedido da isenção do 
pagamento da inscrição. 

3. 3. 6. Os candidatos amparados pela lei nº 13.656/2018 deverão enviar, no 
período estabelecido em cronograma, via upload, por meio de link específico, disponível no 
sítio www.progepe.ufrpe.br, imagem legível de atestado ou de laudo emitido por médico 
de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de 
Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como 
a data da doação. 

3. 3. 7. Não será deferido o pedido de isenção do candidato que não enviar a 
imagem da documentação constante do subitem 2.3.6 deste edital ou que enviar a imagem 
da declaração incompleta, ou seja, sem o nome, sem o CPF, sem o nome do concurso ou 
sem assinatura. 

3. 3. 8. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar 
informação falsa com intuito de usufruir da isenção de que trata as leis, aplicando-se ainda 
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 
1979, estará sujeito a: 

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for 
constatada antes da homologação de seu resultado; 

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após 
homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo; 

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada 
após a sua publicação. 

3. 3. 9. O requerimento de isenção de taxa de inscrição não implica em 
formalização da inscrição no concurso. 

3. 3. 10. Durante o periodo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, o 
candidato poderá desistir da solicitação e optar pela impressão da GRU Cobrança, por meio 
da página de acompanhamento, no endereço eletrônico. 

3. 3. 11. A divulgação preliminar do resultado do julgamento dos pedidos de 
isenção de taxa de inscrição, bem como, a divulgação final da relação nominal, serão 
divulgadas nas datas especificadas no cronograma (Anexo VI), através do sítio 
www.progepe.ufrpe.br. 

3. 4. REGULARIDADE DO CADASTRO E DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO (DOCUMENTO 
DE REGULARIDADE DE CADASTRO - DRC) 

3. 4. 1. Recebido o formulário de inscrição e realizada a comprovação do 
pagamento da taxa de inscrição perante o Banco do Brasil ou verificada a concessão do 
benefício da isenção da taxa de inscrição, a DDP/PROGEPE disponibilizará no sítio 
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www.progepe.ufrpe.br o Documento de Regularidade de Cadastro - DRC, no qual constarão 
os dados e informações necessárias para garantir a participação do interessado no 
concurso, tal como solicitado no Formulário Eletrônico de Inscrição. 

3. 4. 2. O DRC poderá ser visualizado no período especificado no cronograma 
(Anexo VI) para consulta, conferência de dados e correções ou alterações cadastrais. O 
acesso ao DRC se dará mediante a identificação do candidato por meio de seu CPF, senha 
e outros dados. 

3. 4. 3. Caso o seu DRC não esteja disponível no sítio www.progepe.ufrpe.br, na 
data especificada no cronograma (Anexo VI), o candidato deverá entrar em contato com o 
posto de atendimento ao candidato da DDP/PROGEPE, pelos telefones (81) 4141-1109 e 
4141-1117, para solicitar providências. 

3. 4. 4. Na constatação de erros ou divergências no DRC, o interessado poderá 
retificar diretamente os dados e as informações prestadas no Formulário Eletrônico de 
Inscrição, exceto CPF, cargo e condição de pessoa com deficiência no sítio 
www.progepe.ufrpe.br, até a data especificada no cronograma (Anexo VI). 

3. 4. 5. Caso não haja manifestação por parte do candidato quanto à veracidade 
e exatidão dos dados cadastrais exibidos no DRC até a data especificada no cronograma 
(Anexo IV), o candidato assumirá, de forma exclusiva, a responsabilidade sobre as 
informações, não havendo possibilidade de qualquer alteração no cadastro após essa 
data. 

11. 1. 1. O candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome 
social, nos termos do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, durante a realização das 
fases deverá, conforme o prazo descrito no subitem 2. deste edital, assinalar, no sistema 
eletrônico de inscrição, a opção correspondente à utilização de nome social durante 
realização das provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser 
tratado. 

11. 1. 2. As publicações referentes aos candidatos transexuais e travestis serão 
realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.) 

3. 5. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO - DCI 
11. 1. 1. A emissão do Documento de Comprovação de Inscrição - DCI 

representa o deferimento do pedido de inscrição, fornecendo, dentre outros dados, 
informações sobre o local de realização das Provas Objetiva e Discursiva, cargo, lotação, 
condição de pessoa com deficiência e ou negro. 

11. 1. 2. O DCI deverá ser impresso a partir da data especificada no cronograma 
(Anexo VI), sob responsabilidade exclusiva do candidato, no sítio www.progepe.ufrpe.br. 

11. 1. 3. O DCI deve ser assinado pelo candidato e apresentado para ingresso 
na sala de aplicação das provas. 

11. 1. 4. A inscrição tem caráter condicional, sendo cancelada desde que 
verificadas falsidades ou inexatidões nas informações prestadas pelo candidato. 

l. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICl�NCIA 
1. 1. Diante do Princípio da Razoabilidade, em caso de disponibilização de mais 

vagas para os cargos do concurso, durante a validade do certame, será reservado o 
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas por cargo/lotação, na forma do § 2º do 
artigo 5º da lei nº 8.112/1990, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas 
alterações, da lei n• 13.146, de 6 de julho de 2015, e do Decreto 9.508, de 24 de setembro 
de 2018, e suas alterações, sobretudo nos termos do art. 3º, inciso Ili, e art. 4º, § 4º. 

1. 2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 deste edital 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º do 
artigo 5• da lei n• 8.112/1990. 

1. 3. O percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de 
aproveitamento de vagas remanescentes. 

1. 4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram na 
definição do artigo art. 2º da lei Federal nº 13.146/2015; nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Federal n• 5.296/2004; no§ 1• do art. 1• da lei Federal n• 12.764, de 27 de dezembro de 
2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 
377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão monocular tem direito de 
concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes", observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009. 

1. 5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de 
correção. 

1. 6. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: 
a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência; 
b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido nos últimos 12 (doze) 

meses antes da publicação deste edital por equipe multiprofissional e interdisciplinar 
formada por três profissionais, entre eles um médico, que deve atestar a espécie e o grau 
ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, 
contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de 
suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua 
especialidade, na forma do subitem 3.6.2 deste edital e de acordo com o modelo constante 
do Anexo IV deste edital. 

1. 6. 1. O candidato com deficiência deverá enviar, no periodo de inscrição, via 
upload, por meio de link específico no endereço eletrônico www.progepe.ufrpe.br, imagens 
legíveis do parecer a que se refere o subitem 3.6. deste edital. Após esse período, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da 
Administração. 

1. 6. 2. O parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar 
observará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores 
socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a 
restrição de participação. 

1. 6. 3. Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, 
além de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, exame audiométrico 
(audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório) realizado nos últimos 12 
meses. 

1. 6. 4. Quando se tratar de deficiência visual, o parecer de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar deverá conter informações expressas sobre a acuidade 
visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos. 

l. 6. 5. O envio da(s) imagem(s) do(s) parecer(s) é de responsabilidade exclusiva 
do candidato. A DDP/PROGEPE não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que 
impeça a chegada da documentação ao seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio. 

1. 6. 6. O candidato deverá manter aos seus cuidados o original da 
documentação constante do subitem 3.6. deste edital. Caso seja solicitado pela 
DDP/PROGEPE, o candidato deverá enviar a referida documentação pelos Correios (AR ou 
SEDEX), para a confirmação da veracidade das informações. 

1. 6. 7. As imagens do parecer terão validade somente para este concurso 
público e não serão devolvidas, assim como não serão fornecidas cópias dessa 
documentação. 

1. 7. A pessoa com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5. deste 
edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, 
devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto 
no inciso Ili do art. 3° e no 4° do Decreto no 9.508/2018. 

1. 8. A inobservância do disposto no subitem 3.6. deste edital acarretará a 
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

1. 9. O candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 3.6.deste 
edital poderá solicitar atendimento especial unicamente para a condição estabelecida no 
seu parecer médico, enviado conforme dispõe o subitem 3.6. deste edital. 

1. 10. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 
por lei, participarão do Concurso de que trata este Edital em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao dia, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima 
exigida para aprovação. 
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1. 11. A relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para 
concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
www.progepe.ufrpe.br, na data estabelecida no cronograma (Anexo Vl) do concurso. 

1. 12. Na hipótese de aprovação e classificação de candidato com deficiência, 
este deverá submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica da UFRPE, a qual 
caberá decisão terminativa, para fins de verificação da compatibilidade da deficiência com 
o exercício do cargo para o qual logrou aprovação. 

1. 13. O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo 
médico original recente ou cópia autenticada (máximo de 90 dias), com indicação da 
espécie e grau de deficiência que possui e sua provável causa, conforme Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), contendo a assinatura e o carimbo com o número do 
registro (CRM) do médico responsável por sua emissão. 

1. 14. Na hipótese de não haver número de candidatos com deficiência 
aprovados, suficiente para ocupar vagas reservadas que venham a surgir, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a concorrência geral e serão preenchidas pelos 
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

1. 15. Os candidatos com deficiência, quando da publicação do resultado final 
do concurso, estarão presentes em uma lista única com todos os candidatos classificados, 
contendo os 5 (cinco) candidatos melhores classificados com deficiência, de acordo com o 
seu argumento de classificação, caso surjam vagas durante a validade do concurso. 

1. 16. Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi classificado, a 
deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por 
motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 

2. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS NEGRAS 
2. 1. Diante do Princípio da Razoabilidade, em caso de disponibilização de mais 

vagas para os cargos do concurso, durante a validade do certame, será reservado o 
percentual de 20% (vinte por cento) das vagas por cargo/lotação, na forma da lei nº 
12.990/2014. 

2. 2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital 
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para 
o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco 
décimos), nos termos do §2º do art. 12 da lei nº 12.990/2014. 

2. 3. Para concorrer nesta condição, o candidato deverá, no ato da inscrição, 
optar por concorrer nesta modalidade, preenchendo uma autodeclaração que será 
disponibilizada no formulário eletrônico de inscrição, de que é preto ou pardo, conforme 
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(18GE). 

2. 4. O candidato poderá se abster de atender à convocação de verificação de 
fenótipo por meio de declaração devidamente assinada e endereçada à DDP/PROGEPE ou 
em link específico, no periodo estabelecido em cronograma, desistindo de concorrer às 
vagas reservadas às pessoas negras ou pardas. 

2. 5. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, serão convocados 
para verificação da veracidade de sua declaração, através de edital específico a ser 
publicado conforme cronograma (Anexo VI), no sítio www.progepe.ufrpe.br, por uma 
comissão específica instituída para este fim, conforme orientação normativa nº. 4 de 6 de 
abril de 2018, do MPOG. 

2. 6. A comissão de verificação da veracidade da autodeclaração avaliará a 
condição de participante às vagas reservadas para pretos e pardos por meio da análise do 
fenótipo do candidato, através de entrevista presencial que será filmada. 

16. 1. Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 4.6 deste 
edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, 
inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de 
heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e 
municipais. 

16. 2. Os currículos dos integrantes da comissão serão disponibilizados no 
endereço eletrônico www.progepe.ufrpe.br, na data do edital de convocação do 
procedimento de heteroidentificação. 

16. 3. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus 
membros, sob forma de parecer motivado. 

16. 1. A eliminação do candidato à condição de negro ou pardo ocorrerá, 
quando atender a pelo menos um dos itens abaixo: 

a) pela maioria de seus membros, a comissão emitir parecer que o candidato 
não atende aos requisitos cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que define a raça negra; 

b) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; 
c) prestar declaração falsa; 
d) se recusar a ser filmado. 
16. 2. A eliminação, sob qualquer hipótese, retira o candidato do concurso 

público, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e 
ou vaga para pessoa com deficiência, e independente de alegação de boa-fé. 

16. 3. A eliminação de candidato não enseja o dever de convocar 
suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de 
heteroidentificação. 

16. 4. O não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra (preta 
ou parda) não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza, representando, 
tão somente, que o candidato não se enquadrou nos quesitos cor ou raça utilizados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE que definem a raça negra. 

16. 5. A decisão da Comissão de Verificação quanto à permanência do 
candidato no concurso concorrendo às vagas reservadas, não garante que o candidato 
permaneça no concurso posteriormente, caso constatada a falsidade em sua declaração. 
Em caso de constatação de falsidade ideológica, o candidato ficará sujeito às sanções 
prescritas no código penal e às demais cominações legais aplicáveis. 

16. 6. O resultado da avaliação pela comissão de verificação da veracidade da 
autodeclaração de preto ou pardo será publicado no dia especificado no Edital de 
Convocação, no sitio www.progepe.ufrpe.br. 

16. 7. Os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecido 
à concorrência geral não preencherão as vagas, a eles reservadas, que vierem a surgir 

16. 8. Os candidatos negros poderão optar por concorrer às vagas que surgirem 
para as pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua 
classificação no concurso, quando convocados concomitantemente para o provimento dos 
cargos, deverão manifestar opção por uma delas. 

16. 9. Na hipótese de que trata o item 4.17, caso os candidatos não se 
manifestem previamente, serão nomeados dentro das vagas destinadas aos candidatos 
negros. 

16. 10. No caso do candidato negro classificado, tanto na condição de negro 
quanto na de deficiente, for convocado primeiramente para o provimento de vaga que 
venha a surgir destinada a candidato negro, ou optar por esta na hipótese do item 4.18, 
fará jus aos mesmos direitos e benefícios despendidos ao servidor com deficiência. 

16. 11. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número 
suficiente para que sejam ocupadas as vagas eventualmente reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para concorrência geral e serão preenchidas pelos demais 
candidatos classificados, observada a ordem de classificação no concurso. 

16. 12. A relação preliminar dos candidatos que se autodeclararam pretos ou 
pardos, na forma da lei nº 12.990/2014, será divulgada no dia especificado no Edital de 
Convocação para verificação de condição de negro ou pardo, no sitio 
www.progepe.ufrpe.br. 

16. 13. O resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será 
divulgado no sítio www.progepe.ufrpe.br e terá a previsão de comissão recursai, que será 
composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, 
nos termos do respectivo edital. 

16. 14. A relação final dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, 
na forma da lei nº 12.990/2014, será divulgada no dia especificado no Edital de 
Convocação para verificação de condição de negro ou pardo, no sitio 
www.progepe.ufrpe.br. 

Documento assinado digitalmente conforme MP nt 2.200-2 de 24/08/2001, 
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16. 15. Os candidatos negros, quando da publ icação do resu ltado fi na l  do 
concurso, estarão presentes em u ma l i sta com todos os candidatos classificados e outra 
exclusiva com os 5 (cinco) candidatos negros mel hores classificados, de acordo com o seu 
argumento d e  classificação, caso surjam vagas durante a va l idade do concurso. 

16. 16. A autodeclaração e a ava l i ação da Comissão de Verificação quanto ao 
enquadramento ou não do candidato n a  condição de pessoa negra ( preta ou parda) terá 
va l idade apenas para este concurso. 

3. PROC E D I M E NTO PARA SOLIC ITAÇÃO DE COND IÇÕES ES PECIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

16. 17. POR CO NDIÇÕES G E RAIS 
16. 17. 1. O cand idato que necessitar de atend imento especial e{ou)  adaptação 

da prova objetiva e discursiva e da prova prática deverá, conforme o prazo descrito no 
cronograma estabelecido em edita l :  

a)  ass ina lar, no s istema eletrônico de inscrição, a{s) opção{ões) 
correspondente(s) aos recursos especiais necessários; 

b) enviar, via up load, a imagem d e  parecer de equipe mu lt iprofiss iona l  e 
interd i sc ip l inar, formada por três profiss ionais, entre eles um médico, emitido nos últimos 
12 (doze) meses antes da publ icação deste edital, de acordo com a Cl assificação 
Internac iona l  de Doenças (CI D-10), contendo as assinaturas e os car imbos dos profiss ionais  
espec ia l i zados com os números d e  suas inscrições nos respectivos conselhos fisca l i zadores 
das profissões, conforme as suas especi a l idades. 

16. 17. 2 .  Caso os recursos especiais de que  o candidato necessite para a 
rea l i zação das provas não estejam entre aqueles e lencados no s istema eletrônico de 
in scrição, o cand idato deverá assin a lar  o campo "outros" dessa l i sta de opções e, em 
seguida, descrever, no espaço dest inado para esse fi m, no sistema eletrônico de i nscri ção, 
os recursos especiais necessários para a rea l i zação da prova; bem como, enviar, via upl oad, 
e do respectivo parecer que justif ique o atend imento sol icitado. 

16. 17. 3. Os recursos especiais sol i citados pelo cand idato para a rea l ização das 
provas deverão ser justificados pelo parecer por e le apresentado, ou seja :  

a)  recursos especiais sol ic itados que não sejam respa ldados pe lo parecer serão 
indeferidos; 

b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas que não 
sejam por e le  so l i citados no sistema eletrônico de i nscrição não serão considerados na 
anál ise da so l i citação de atend imento especial  do candidato. 

16. 17. 4. O candidato que necessitar de tempo adic iona l  para rea l ização das 
provas, além do envio da documentação indicada no item 5 .1 . l .  desde edital, deverá : 

a)  assi na l a r, no sistema eletrônico de i nscrição, a opção correspond ente à 
so l ic itação de tempo adic iona l  para rea l i zação das provas; 

b) enviar, via up load, a imagem de parecer com justificativa, emitido nos 
ú lt imos 12 (doze) meses antes da publ icação deste ed ita l  por equipe mu ltiprofissiona l  e 
interd isc ip l inar  formada por três profiss ionais, entre eles um médico, contendo as 
assinaturas e os car imbos dos profiss ionais especial izados com o número de suas i nscrições 
nos respectivos conse lhos fisca l i zadores das profissões, conforme as suas espec ia l idades. 

16. 18. POR CO NDIÇÃO DE LACTANTE 
16. 18. l. A candidata lactante o d i reito de parti c ipar do certame nesta 

cond ição, conforme d isposto nos a rtigos 227 da Const ituição Federal, a rtigo 42 da lei 
Federa l n2 8.069/90 (Estatuto da Cr iança e do Adolescente) e a rtigos 12 e 22 da lei Federal 
n2 10.048/2000, desde que assina le, no sistema eletrônico de inscrição, a opção 
correspondente à necess idade de amamentar d urante a rea l ização das prova(s); 

16. 18. 2 .  A candidata l actante poderá se retirar temporariamente do local em 
que estará rea l i zando a(s) prova (s)para amamentação em sala especial reservada pela 
organ i zação do certame, não havendo compensação do tempo de amamentação em favor 
da candidata. 

16. 18. 3 .  A cr iança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 
Coordenação de Apl icação e deverá estar acompanhada somente de um maior de 18 
(dezoito) an os, responsável por sua guarda (fami l i a r  ou tercei ro, i ndicado pela 
candidata ) .  

16. 18. 4. Todo esse processo será acompanhado por  representante da 
organ i zação do concurso que garantirá as cond ições e os termos estabelecidos neste 
Edital .  

16. 18. 5 .  A candidata nesta condição que  não levar acompanh ante, não poderá 
permanecer com a cr iança no local de rea l i zação das provas. 

16. 19 .  O cand idato que não sol ic itar atendimento especi a l  no sistema 
e letrônico de inscrição e não especificar qua is  os recursos serão necessários para tal 
atendimento não terá atendimento especial ,  a inda que faça o envio, via up load, da 
documentação prevista nos subitens 5.1 .  e 5.2 .  deste edital .  Apenas o envio do 
parecer/documentação não é sufic iente para a obtenção do atendimento especia l .  

16. 19 .  1 .  No caso de sol icitação de atendimento especi a l  que envolva a 
uti l ização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual fa lha  desses recursos no d ia  de 
ap l icação das provas, poderá ser d isponib i l i zado atendi mento alternativo, observadas as 
cond ições de viabi l idade.  

16. 20. A so l i citação de atendi mento espec ia l  será ace ita segundo os critérios 
de v iab i l idade e razoab i l idade.  

4. APL ICAÇÃO DAS PROVAS 
16. 2 1 .  As Provas Objetiva e Discursiva serão rea l i zadas nas c idades de Belo 

Jard im/PE, Recife/PE  e Serra Ta lhada/PE .  
16. 22. O candidato poderá escolher o local de rea l i zação das Provas Objetiva 

e Discursiva. 
16. 22. l .  Caso o número de cand idatos i nscritos exceda à oferta de lugares 

adequados para a rea l ização das provas objetiva e discursiva, nas c idades i ndicadas no item 
6.1., a DDP/PROGEPE  se reserva ao d ireito de a locá-los em cidades próximas às 
determinadas para ap l i cação das provas, não assumindo qua lquer responsabi l idade quanto 
ao transporte e a l ojamento desses candidatos. 

16. 23. No DCI (Provas Objetiva e Discursiva) serão informados o local, a c idade, 
a data e o horário das Provas. Na ocorrência de a lteração nas datas, horários e locais, essa 
será objeto de prévia comunicação por edital, no sítio www.progepe. ufrpe. br. 

16. 24. O candidato não poderá a legar qua lquer  d esconhecimento sobre o local, 
data e horário das provas como justificativa d e  sua ausência. 

16. 25. E m  nenhuma h ipótese, o cand idato poderá prestar prova fora da data, 
horário, cidade e local predeterminado pela organização do concu rso. 

16. 26.  O não comparecimento às prova objetiva e discursiva, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua e l im i nação do 
concurso. 

16. 27. O ingresso do candidato na sala de ap l icação de provas se dará 
mediante apresentação de documento ofi c ia l  de identifi cação. São considerados 
documentos ofic ia is  de identidade :  Carteiras e/ou Cédulas de I dentidade exped idas pe las 
Secretar ias de Segurança Públ ica, Secretarias de Defesa Soc ia l ,  pelas Forças Armadas, pela 
Polícia M i l itar, pelo M in i stério das Relações Exteriores; Cédu la  de Identidade para 
Estrangeiros; Cédu las  de Id entidade fornecidas por Órgãos Púb l i cos ou Conselhos de Classe 
que, por força de lei Federal,  va lham como documento de identidade, como por exemplo, 
as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 
Traba lho e Previdência Soc i a l, Carteira Nacional  de H a bi l itação (com fotografia, na forma 
da lei n2 9 .503/97), bem como carteiras funcionais do M in istério Púb l i co; carteiras 
funcionais expedidas por órgão públ ico que, por le i  federal,  va lham como identidade. Para 
va l idação como documento de identidade, o documento deve encontrar-se no prazo de 
va l idade.  

16. 28. Caso o candidato não apresente, no d ia  de rea l ização das provas, 
documento de identidade origina l ,  por motivo de perda, furto ou roubo, deverá estar de 
posse de documento que ateste o registro da ocorrência em órgão pol ic ia l  (Boletim de 
Ocorrência) .  

16. 29. Quando a ocorrência pol ic ia l  não registrar o prazo de va l idade, 
considerar-se-á vá l ido, para efeitos do presente Edital,  quando exped ido até 30 (trinta) d ias 
antes da data de rea l i zação d a  Prova. 

16. 30. Caso a Coordenação de Apl i cação ju lgue necessário, inc l usive no caso de 
apresentação de ocorrência pol ic ia l  (Boletim de Ocorrência),  dentro do prazo de va l idade, 
será rea l i zada identificação especial no candidato, mediante coleta de sua assinatura e 
impressões d igita i s, a lém da poss ib i l idade do devido registro de imagem para segu rança do 
certame. 
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30. l. Não serão aceitos como documentos de identidade, dentre outros: 
certidões de nascimento, títu los e le itorais, carte iras de pessoa fís i ca, carteiras de 
estudante, carte iras nac iona is  de habi l itação digitais (mode lo  eletrônico) ou qua lquer outro 
documento d igital, carteiras ou crachás funcionais sem valor de identidade, ou documentos 
i legíveis, não identificáveis e ou dan ificados, além dos documentos fora do prazo de 
val idade e cópia do documento d e  identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 

30. 2. Por ocasião da  ap l icação das provas, o candidato que não apresentar 
documento de identidade vál ido (origina l )  ou documento que ateste o registro da  
ocorrência e m  órgão po l i c ia l  (conforme i tens  6.7 e 6.8)  não poderá rea l i zá- la, sendo 
automaticamente e l iminado do concurso. 

30. 3. O candidato que estiver portando telefone ce lu lar, mesmo que desl igado, 
B I P, wearable tech, relógio, protetor aur icu lar, wa lkman, gravador ou qua lquer outro 
transmissor/receptor de mensagens deverá e ntregar a ntes de i ngressar  na sa la de 
apl icação das provas, com todos os ap l i cativos, funções e sistemas desativados e 
desl igados, inc lu indo a larmes, todos os equipamentos e letrônicos e/o u materiais não 
permitidos para guarda em envelope d e  segurança (não reuti l i záve l ), fornecido pela banca 
de fisca l i zação, os  qua is d everão permanecer l acrados durante toda a rea l i zação das provas 
e somente poderá ser aberto após o exa m i nando de ixar o local de provas, assim entendido 
como a maior á rea possível das dependências físicas, sob a j u risdição da banca de 
fisca l i zação, na  qua l  se real i zam as provas, sob pena de e l im i nação do concurso. 

30. 4. O candidato será e l iminado do concurso caso o seu telefone ce lu l a r  ou 
qualquer equipamento e letrônico e ntre e m  func ionamento, mesmo sem a sua i nterferênc ia 
d i reta, dura nte a rea l ização das provas. 

30. 5. Será e l iminado do concurso o cand idato que, d urante a rea l i zação das 
provas ou nas dependências fís icas em que serão rea l i zadas as provas, for surpreendido 
portando: aparelhos eletrônicos, tais como B I P, wearable tech, máquinas ca lcu l adoras, 
agendas eletrônicas e(ou) s imi lares, telefones ce lu l a res, smartphones, tablets, ipods•, 
gravadores, pen drive, mp3 e(ou) s im i l a r, relógio de qualquer espécie, a l a rmes, chaves com 
alarme ou com qualquer outro componente e letrônico, fones de ouvido e(ou) qua lquer 
transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; ócu los 
escuros, protetor aur icular, l ápis, l apisei ra/grafite, marca-texto e(ou) borracha; qua isquer 
acessórios de chapelaria, tais como: chapéu,  boné,  gorro etc.; qua lquer  recipiente ou 
embalagem, que n ão seja  fabricado com material transpare nte, tais como garrafa de água, 
suco, refrigerante e embalagem de a l imentos (b iscoitos, barras de cereais, chocolate, ba las 
etc. ) .  

30.  6. O DDP/PROG E P E  não se responsab i l i zará por perdas ou extravias de 
objetos ou de equipamentos e l etrônicos ocorridos durante a rea l i zação das provas nem por  
danos neles causados. 

30. 7.  Terá suas provas anuladas e será automaticamente e l im i nado do 
concurso públ ico o candidato que durante a real ização das provas: faltar com o devido 
respeito para com qualquer membro da equipe de ap l icação das provas, com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos; fizer anotação de informações 
relativas às  suas respostas no comprovante de i nscrição ou em qua lquer outro meio que 
não os permitidos; não entregar o material  das provas ao término do tempo destinado 
para a sua real ização; afastar-se da sala, a qua lquer  tempo, sem o acompanhamento de 
fisca l ;  ausentar-se da  sala,  a qua lquer tempo, portando a fo lha  d e  respostas ou a 
folha/caderno de prova; descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de 
provas e ou na  folha  de respostas; perturbar, de qua lquer  modo,  a o rdem dos trabal hos, 
comportando-se indevidamente; uti l izar  ou tentar uti l i zar  meios fraudu lentos ou i legais 
para obter aprovação própria ou de terce i ros em qualquer etapa do concurso públ ico; não 
permitir a coleta de sua assinatura; for surpreendido portando caneta fabricada em 
materia l  n ão transparente; for surpreendido portando anotações em papeis que não os  
permitidos; for  surpreendido portando qua lquer  t ipo  de a rma; recusar-se a ser submetido 
ao detector de metal; não permit ir a coleta de dado biométrico; descumprir as medidas de 
proteção em razão da pandemia  do novo coronavírus. 

16. 31. Durante a real ização das provas é vedada a consu lta ou comunicação 
com candidatos, uti l ização de l ivros, cód igos, manua is, impressos ou anotações, máquinas 
calculadoras, agendas e letrônicas ou s im i l a res, telefone cel u l a r, B IP,  walkman,  gravador ou 
qua lquer  outro transmissor/receptor de mensagens, relógios, equipamentos e letrôn icos  e 
s imi lares, bem como acessórios que ocultem a i dentificação completa do candidato 
(chapéu, boné, touca ou equivalente) sob pena de e l im inação do candidato no concurso. 

16. 32. Os candidatos não terão acesso às salas de provas portando armas. Em 
caso de candidato po l i c ia l  ou agente de segurança que se apresentar  a rmado, este deverá 
entregar sua arma à Coordenação de Aplicação para guarda temporár ia  em i nvólucro 
próprio. 

16. 33.  É vedado ao candidato anotações do gabarito da Prova Objetiva e ou 
anotações de qualquer natureza durante a rea l i zação das provas.  As Folhas de Respostas 
das Provas Objetiva e Discursiva serão apresentadas aos candidatos quando da 
apresentação dos resultados pre l im inares, a ntes do período recursai do resultado 
provisório da  nota da  prova objetiva e da prova discursiva. 

16. 34. A DDP/PROGEPE  poderá f i lmar, uti l i zar  detectores de metais (nas sa las, 
corredores e banheiros, a fim de impedir  a prática de fraude e de verificar se o cand idato 
está portando materia l  não permitido) e ou reco lh imento de i mpressões digitais para 
controle e identificação dos cand idatos nas ap l icações das provas, para segurança e 
garantia da l i sura do processo. 

16. 35.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a rea l i zação das 
provas, com a ntecedência de 60 (sessenta) minutos do horário fixado no Documento de 
Comprovação de I nscrição (Provas Objetiva e Discurs iva), afe rido segundo o horár io ofic ia l  
de  Brasíl ia/DF, mun ido de caneta esferográfica transparente de ti nta preta ou azu l  e 
documento de identidade. Os cand idatos não terão acesso aos locais de P rovas sem os 
documentos mencionados. 

30. 8 .  Nos casos de eventual falta d e  prova/materi a l  personal izado de ap l icação 
de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na distribuição de 
prova/material, o D D P/PROGEPE  tem a prerrogativa para e ntregar ao candidato 
prova/material reserva não persona l i zado eletronicamente, o que será registrado em atas 
de sala e de coordenação. 

30. 9 .  No d ia  d e  rea l i zação das provas não serão fornecidas, por q ua lquer 
membro da equipe de apl icação dessas ou pelas autoridades presentes, i nformações 
referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de ava l i ação e de classificação. 

30. 10. Se, a qua lquer  tempo, for constatado, por meio e let rônico, estatístico, 
visual, grafológico ou por investigação pol ic ia l ,  ter o cand idato se uti l izado de processo 
i l ícito, suas provas serão anu ladas e ele será automaticamente e l im i nado do concurso 
públ ico. 

30. 11. O descumprimento de quaisquer das i nstruções supracitadas constituirá 
tentativa de fraude e i mplicará a e l im i nação do candidato. 

30. 12. Não haverá segunda chamada ou repeti ção das provas. 
1. PROVAS O BJ ETIVA E DISCU RSIVA 
l. l. Todos os candidatos se submeterão às P rovas Objetiva e Discursiva, de 

caráter e l iminatório e classificatório. 
l. 2. As Provas Objetiva e Discursiva serão real izadas na data especifi cada no 

cronograma (Anexo VI), em local e horário constantes no DCI .  
l. 3 .  As Provas Objetivas serão e laboradas de acordo com o programa 

constante do Anexo I l i .  
l. 4. Para todos os ca rgos, a prova objetiva constará de 64 (sessenta e q uatro) 

questões de múlt ipla escolha, com OS (ci nco) a l ternativas, dentre as qua is  apenas uma é a 
correta, valendo cada questão 1,5625 (um vírgu la  cinco seis dois cinco) pontos, conforme 
composição e d istribuição descritas na tabela a seguir, perfazendo um tota l  de  100 (cem) 
pontos: 
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CARGOS MODALIDADE COMPOSIÇÃO DA PROVA QUANTIDADE DE PONTUAÇÃO 
OU ESTÕES 

Assistente em Admin istração CONH ECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGU ESA 10 15,6250 
Auditor 

B ib l iotecário-Documenta l i sta 
Desenh ista de Artes Gráficas 

Técnico em Contabi l idade 
Técnico em Tecnologia da Informação/Área 

RACIOCÍNIO LÓG ICO 4 6,2500 
MATEMÁTICO 

NO�ÕES DE INFORMÁTICA 5 7 8125 
LEGISLAÇÃO APLJCADA AO 5 7,8125 

SERVIDOR PUBLICO 
CONH ECIMENTOS ESPECÍFICOS 40 62 5000 

TOTAL 64 100 

1. 5 .  A Prova Discursiva será constituída de redação de um texto argumentativo-d issertativo, cuja proposta temática será fornecida no momento da prova, contendo no mín imo 
25 (vinte e c inco) e no máximo 30 (trinta) l inhas, sendo desconsiderado, para efeito de aval iação, qualquer fragmento d e  texto que for escrito fora do local apropriado. 

1. 6 .  Na ava l iação da Prova Discursiva, 60 (sessenta) pontos serão d istr ibuídos entre os aspectos temáticos e de textua l idade e 40 (quarenta) pontos entre os aspectos l i nguísticos, 
perfazendo um valor tota l de 100 (cem) pontos, de acordo com os critérios deta l hados na tabela a seguir: 

E IXOS DE AVALIACÃO CR ITÉRIOS DE AVALIA�ÃO PONTUA,ÃO MÁXIMA POR ITEM 
ASPECTOS TEMÁTICOS E DE TEXTUALIDADE Centracão e oroPressão temática 25 

Selecão dos a re:umentos e construcão da areumentacão 25 
Organização forma l  e discursiva do texto argumentativo-d issertativo; adequação e precisão 10 
vocabu lar  

ASPECTOS LINGU ÍSTICOS Morfossintaxe 15 
Pontuacão 15 
Ortoerafia e acentuacão eráfica 10 

TOTAL DE PONTOS 100 

1. 7. Somente serão corrigidas as Provas Discu rsivas dos candidatos não e l iminados e classlflcados pela ordem decrescente das notas obtidas na Prova Objetiva, nos quantitativos 
descritos no quadro aba ixo, respeitados os candidatos empatados na última colocação, ficando os demais candidatos e l im inados do concurso para todos os efeitos. 

CARGO - LOTA O VCG' PCD' COTA LE I  12.990 14' 
Assistente em Admin istra ão 40 30 40 
Demais Ca os 30 15 15 
*Va as concorrência eral VCG reserva de va as a ra essoas com defic iência PCD e a cota estabelecida ela lei n°12.990 14. 

1. 8 .  A Prova Discursiva será corrig ida por dois corretores de forma in dependente, cada corretor atribuirá nota de O (zero) a 100 (cem) pontos. 
1. 9 .  Considera-se a existência de d iscrepância entre dois corretores se suas 16. 7. No Edita l  de Convocação da Prova Prática constarão local, data, horário, 

notas fi nais d iferirem em mais de 10 (dez) pontos. conteúdo e as condições para a sua rea l i zação ( ind icação dos i nstrumentos, aparelhos e o u  
1. 1 0 .  A nota f ina l  da Prova Discursiva será atribuída da seguinte forma:  das técnicas a serem uti l izadas, juntamente com a metodologia empregada na  
7 . 10 .1 .Caso não haja d iscrepância ma io r  do que 10  ( dez )  pontos entre os dois aval iação). 

corretores, a nota f ina l  da Prova Discursiva será a média a ritmética das notas f inais 16. 8 .  A Prova Prática será ap l i cada no periodo especificado no cronograma 
atribu ídas pelos dois corretores. (Anexo VI) .  

7. 10.2.Caso haja d iscrepância maior do que 10 (dez) pontos entre os dois 16. 9. Será atribuída a pontuação de O (zero) a 100 (cem) pontos à Prova 
corretores, haverá recurso de  ofício (automático) e a d iscursiva será corrigida, de forma 
independente, por um terceiro corretor. 

7. 10.2 .1 .A nota fi na l  da Prova Discursiva será a média a ritmética entre a nota 
fi na l  do terceiro corretor e a que mais se aprox imar, deste, entre os demais corretores, 
sendo descartada a outra nota. 

1. 11. Para fins de correção da Prova Discursiva, a classificação será 
determinada por cargo/lotação em l istas de concorrência geral, pessoas com deficiência e 
negros, de forma independente, a inda que o candidato conste classificado nas 3 (três) 
l i stas. 

1. 12. A Folha de Resposta para a Prova Discursiva não permitirá qua lquer 
id entificação do candidato, para a comissão de correção, na parte desti nada à dissertação, 
garantindo assim o sigilo do autor. O candidato somente poderá registrar sua assinatura 
em lugar/campo especificamente ind icado, sob pena de anu lação da sua prova e 
consequente e l im inação do candidato deste Concurso Púb l i co. 

1. 13. A fo lha para rascu nho, constante do Caderno de Provas, será de 
preenchimento facu ltativo e em nenhuma h ipótese o rascunho e laborado pelo candidato 
será considerado na correção da Prova Discursiva. 

1. 14. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta preta ou azu l ,  não sendo permitida a i nterfe rência ou 
a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido 
atendimento especial para a rea l i zação das provas ( ledor). Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por fisca l da  organ ização do concurso, devidamente treinado, para o qua l  
deverá d itar  os textos, especificando ora lmente a grafia das palavras e os s ina is gráficos de 
pontuação. 

30. 13. Será atr ibuída a nota zero à Prova Discurs iva ao candidato que: fugir do 
tema proposto; não atender a proposta pedida; uti l izar l etra i legível; entregar a Folha de 
Resposta da Prova Discursiva sem nada escrito; usar parte de texto desconectada do tema 
proposto; escrever menos de vinte e c inco l i nhas ou mais de trinta l i nhas, qua lquer que 
seja o conteúdo; escrever predominante ou i ntegra lmente em l íngua estrangei ra; usar 
impropérios, desenhos e outras formas propositais de anu lação; fazer uma estrutura de 
texto diferente do tipo a rgu mentativo-dissertativo; apresentar nome, assinatura, rubrica ou 
qualq uer outra forma de id entificação. 

16. 36. As Provas Objetiva e Discursiva terão duração conjunta de 4h (quatro 
horas). 

16. 37. Após resolver as questões da prova objetiva e formular a resposta da 
prova d iscurs iva, o candidato deverá transcrever suas respostas para as respectivas Folhas 
de Respostas, que se constitu em em documento ofi c ia l  de correção, servindo o caderno de 
provas apenas como rascunho. 

16. 38. São de inteira responsabi l idade do candidato os preju ízos advindos das 
marcações fe itas incorretamente na  Folha de Resposta da Prova Objetiva. São consideradas 
marcações in corretas :  dup la  marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo 
de marcação não preenchido i ntegra lmente. 

16. 39. Ao término das provas o cand idato devolverá aos fiscais de sa la  as 
Fo lhas de Resposta e o Caderno de Provas. 

16. 40. Os 03 (três) últ imos candidatos só poderão deixar a sa la de provas 
juntos, quando todos tiverem concluído ou a mesma se ten ha encerrado, e deverão assi nar 
a ata de prova confirmando que foram os ú lt imos cand idatos a terminarem o concurso 
naque la sa l a .  Caso o candidato ins ista em sair do local de ap l i cação das provas, deverá 
assi nar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 02 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo Coordenador de Apl icação. 

16. 41. O candidato só poderá sair da sala de provas 03 (três) horas após o seu 
in ício, sob pena de e l im inação do certame. 

16. 42. A divu lgação dos gabaritos e dos cadernos das Provas Objetiva e 
Discursiva será rea l i zada na data especificada no cronograma (Anexo VI), no sítio 
www .progepe .ufrpe .br .  

l. PROVA PRATICA 
16. 4. Prestarão Prova Prática, de caráter e l im inatório e classifi catório, os 

candidatos in scritos apenas nos cargos/lotação l i stados no Anexo V deste Edita l .  
1 6 .  5 .  Serão convocados para a Prova Prática o s  candidatos n ão  e l iminados e 

classificados pela ordem decrescente da média ponderada da pontuação obt ida nas Provas 
Objetiva e Discursiva: a Prova Objetiva, com peso 7 (sete), e a Prova Discursiva, com peso 
3 (três); nos quantitativos ind icados no Anexo V deste ed ital, respeitados os candidatos 
empatados na ú lt ima colocação, ficando os demais candidatos e l iminados do concurso para 
todos os efe itos. I sto é:  M P= ( ( PO x7)+( PD x3))/10 : onde MP é a média ponderada, PO é 
a pontuação na prova objetiva e PD é a pontuação na prova d iscursiva. 

16. 6. Os candidatos selecionados para a Prova Prática, conforme item 8.2., 
serão convocados na data prevista no cronograma, através de Edital de Convocação, no 
sítio www. sugep. ufrpe .br .  

�-
Este documento pode s e r  verificado no ender�o eletrónico 

W 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021112200109 

Prát ica. 
16. 10. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Prática, 

com antecedência de 60 (sessenta) m inutos do horário fixado no Edital de Convocação, 
munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul e documento de 
identidade, aferido segundo o horário ofic ia l  de  Brasí l ia/DF. 

16. 1 1 .  A DDP/PROGEPE  f i lmará a real ização da Prova Prática e poderá uti l i zar 
detectores de metais  e/ou recol h imento de impressões digita is para controle e 
identificação dos candidatos. 

2. EL IM INAÇÃO 
42. 1. Será e l iminado do Concurso o candidato que :  
a )  se encontrar nas condições que especifica os itens 4 .10 ,  6 .12, 6 .13 . ,  6. 14., 

6. 15, 6. 17, 6. 18.6.25, e 7.7. deste Edital; 
b) durante a rea l ização das provas, for surpreendido comunicando-se com 

outro candidato ou tercei ros, verba lmente, por escrito, ou por qua lquer outro processo; 
c) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de 

decorrido o tempo mín imo estabelecido para permanência na sa la ;  
d )  não devolver, i ntegra lmente, o materia l  de prova recebido dos ap l icadores, 

conforme item 7.19; 
e) sair do local de prova ou se negar a ass inar  o Termo de Desistência do 

Concurso Públ ico, conforme item 7 . 20; 
f) não atender ao item 7 .21; 
g) apresentar declaração falsa quando de sua i nscrição ou deixar de atender 

qualquer dos requis itos deste Edita l ,  estando anu lados todos os atos do concurso a e les 
pert inentes. 

h )  fa ltar às Provas Objetiva e Discursiva ou  a elas comparecer após data e o 
horário especificados no DCI (Provas Objetiva e Discursiva); 

i) não atender ao descrito no item 7 .17 da Prova Discursiva; 

j )  obtiver número de acertos i nferior a 20 (vinte) na parte de Conhecimentos 
Específicos da Prova Objetiva; 

Discursiva; 

k) não obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na Prova Objetiva; 
1 )  não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na Prova 

m)  os candidatos que não tiverem suas provas discursivas corrigidas, conforme 
item 7.7.deste Edital; 

n )  não obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na Prova Prática; 
o) os candidatos não convocados para a Prova Prática; 
p) atender ao que especifica o item 10.5. deste Edita l .  
42 .  2 .  Se ,  a qua lquer tempo, fo r  constatado, po r  me io  e let rônico, estatístico, 

visual, grafológico ou por i nvestigação pol ic ia l ,  ter o candidato se uti l izado de processo i l ícito 
para obter aprovação própria ou de terceiros, em qua lquer etapa do certame, será tornada 
nula a sua participação no Concurso Públ ico, sem prejuízo de sua responsabi l idade civi l  e 
crimina l .  

3. APROVAÇÃO, CLASS IF ICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 
42. 3 .  Serão aprovados os candidatos não e l iminados e classificados, por ordem 

decrescente do argumento de classificação, dentro dos quantitativos máximos ind icados no 
Anexo 1, conforme parágrafo 32 ,  a rtigo 16 do Decreto nº 6.944/2009. Na ocorrência de 
empate no ú lt imo lugar, serão classificados todos os candidatos empatados, a inda que  seja 
ultrapassado o l imite estabelecido. 

42. 4. O argumento de c l assifi cação será a média a ritmética das notas obtidas 
das Prova Objetiva e Discursiva. Isto é :  AC = ( (PO x7)+(PD •31)/10 ; onde AC é o a rgumento 
de classificação, PO é a pontuação na prova objetiva e PD é a pontuação na prova 
d iscursiva. 

42. 5 .  Ocorrendo empate de pontos, na  aprovação, a classificação será defin ida 
segundo os seguintes critérios, ap l icados sucessivamente: 

a )  tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último d ia  de i nscrição neste 
concurso, conforme artigo 27, parágrafo ún ico, do Estatuto do Idoso; 

b) obtiver maior pontuação na prova prática, quando houver; 
c) obtiver o maior número de acertos na parte de conhecimentos específicos da 

prova objetiva; 
d )  obtiver maior pontuação na prova objetiva; 
e) obtiver a maior pontuação na prova discursiva; 
f) tiver maior idade; 
g) ter exercido a função de jurado de acordo com a rt. 440 do Processo Penal -

Decreto no 3.889, de 30 de outubro de 1941; 
42. 6. H averá a homologação de l istas de candidatos aprovados para as cotas de 

negros e de pessoas com deficiência, conforme itens 3 .15 e 4 .22 deste Edita l .  Na ocorrência 
de empate no últ imo lugar, serão classificados todos os candidatos empatados, a inda que 
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seja u ltrapassado o l im ite estabelecido. 
42. 7 .  Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados d e  que trata o item 9.1,  a inda que tenham atingido a nota mínima serão considerados reprovados no 

concurso, conforme parágrafo 1º do a rtigo 16 do Decreto nº 6.944/2009. 
42. 8 .  O resultado fi na l  do concurso será homologado pela UFRPE, através da publicação no Diár io Ofic ia l  da União e divulgado no sítio www.progepe.ufrpe.br. 
42. 9 .  O preenchimento das vagas pelos candidatos c l assificados respeitará aos critérios de alternânc ia  e de proporcional idade, que consideram a re lação entre o número tota l  de  

vagas e o nú mero de vagas que v ierem a surg i r  reservadas aos candidatos com defic iência e aos candidatos contemplados pela Le i 12 .990/14, conforme quadro orientador de o rdem 
convocatóri a :  

ORDEM DE PREENCH I M E NTO DE VAGAS 
1• 
2• 
3• 
4• 
5º 

6• 
7• 
8• 
9• 
10º 

11º 

12º 
13º 

14º 

15º 
16º 

17º 

18º 

19º 
20º 
21º 
22º 
23º 
24º 

4. RECU RSOS 

42. 10. Serão admitidos recursos à re lação nomina l  pre l im inar  de isentos da taxa 
de inscrição, por formu lá rio eletrôn ico, devidamente fundamentado, no sítio 
www.progepe .ufrpe.br, no periodo especificado no cronograma (Anexo VI). Ao final do 
processo de envio d o  formu lá rio, será d isponib i l i zado um protocolo de comprovação para o 
candidato. 

42. 11. As decisões dos recursos à re lação nomina l  prel im inar  de i sentos da taxa 
de inscrição serão divulgadas juntamente com a relação nomina l  final de isentos no sítio 
www.progepe .ufrpe.br, na data especificada no cronograma (Anexo VI ) .  

42. 12. Serão admitidos recursos à re lação nomina l  pre l im i nar dos candidatos 
concorrentes à vaga de pessoa com defi ciência, por formu lá rio  e letrôni co, devidamente 
fundamentado, no sítio www.progepe. ufrpe.br, no período especificado no cronograma 
(Anexo VI ) .  Ao fi na l  do processo de envio do formulário, será d isponib i l i zado um protoco lo 
de comprovação para o cand idato. 

42. 13. As decisões dos recursos à re lação nominal prel im inar  dos candidatos 
concorrentes à vaga de pessoa com defic iência serão divulgadas juntamente com a relação 
nominal fi na l  dos candidatos concorrentes à vaga de pessoa com defi ciência no s ít io 
www.progepe .ufrpe.br, na data especificada no cronograma (Anexo VI) .  

42. 14. No período de i nterposição de recurso, não haverá a possib i l idade de 
envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta. 

42. 15. Serão admitidos recursos aos gabaritos pre l im inares da Prova Objetiva, 
por formu lá rio  e letrônico, devidamente fundamentado, no sítio www. progepe.ufrpe.br no 
período especificado no cronograma (Anexo VI), tendo por objeto, exclusivamente, a 
impugnação de questões por má formu lação, ou imperti nência em re lação ao conteúdo 
programático ou a lteração de a lte rnativa correta da Prova Objetiva. Ao fi na l  do processo de 
envio do formulá r io, será d isponib i l i zado um protocolo de comprovação para o candidato. 

42. 16. Se do exame dos recursos resu ltar anulação de questão na Prova 
Objetiva, a pontuação correspondente será atribu ída a todos os cand idatos presentes à 
correspondente prova, independentemente de terem recorrido. Se houver a lteração do 
gabarito ofic i a l  pre l im inar, por força de i m pugnações, as provas serão corrig idas de acordo 
com o gabarito defin itivo. 

42. 17 .  As decisões dos recursos aos gabaritos da Prova Objetiva serão 
divulgadas no sítio www.progepe. ufrpe .br  juntamente com o resu ltado pre l im i nar da Prova 
Objetiva, na data especificada no cronograma (Anexo VI ) .  

42. 18. Serão admitidos recursos aos resultados prel im inares da Prova Objetiva, 
por formu lário e letrôn ico, devidamente fundamentado, no sítio www.progepe. ufrpe.br, no 
período especificado no cronograma (Anexo V I ), tendo por objeto, exclusivamente, o 
processo de correção e letrônica.  Ao fi na l  do processo de envio do formu lário, será 
dispon ib i l i zado um protocolo de comprovação para o candidato. Quando da d ivu lgação do 
resu ltado pre l im inar  da Prova Objetiva, serão d isponibi l i zados as imagens das folhas de 
respostas dos candidatos. 

42. 19. As decisões dos recursos dos resultados prel im inares da Prova Objetiva 
serão divulgadas no sítio www. progepe .ufrpe .br juntamente com o resu ltado fi na l  da Prova 
Objetiva, na data especificada no cronograma (Anexo VI ) .  

42. 20. Serão admitidos recursos aos resultados prel im inares da Prova Discursiva, 
por formu lá rio  e letrônico, devidamente fundamentado, no s ít io vwww. progepe.ufrpe.br, no 
período especificado no cronograma (Anexo VI), tendo por objeto, exclusivamente, a 
impert inência em re lação à pontuação obtida nos critérios de ava l iação. Ao fi na l  do processo 
de envio do formu lá rio, será d isponib i l i zado um protocolo de comprovação para o 
candidato. Quando da divulgação do resu ltado prel im inar  da Prova Discursiva, serão 
dispon ib i l i zadas as imagens das folhas de respostas dos candidatos. 

42. 21. As decisões dos recursos dos resultados prel im inares da Prova Discursiva 
serão divulgadas no sítio www. progepe .ufrpe .br juntamente com o resu ltado fi na l  da Prova 
Discursiva, na data especificada no cronograma (Anexo VI ) .  

42. 22. Serão admitidos recursos dos resultados pre l im inares da ava l iação da 
Comissão de Verificação quanto ao enquadramento ou não d o  candidato na condição de 
pessoa n egra (preta ou parda), por formu lário  e letrôni co, devidamente fundamentado, no 
sítio www.progepe. ufrpe.br, no periodo especifi cado no Edital de Convocação para 
verificação da condição de candidato negro. Ao fi na l  do processo de envio do formu lári o, 
será dispon ib i l i zado um protocolo de comprovação para o candidato. 

42. 23. As decisões dos recursos dos resultados pre l im inares da ava l iação da 
Comissão de Verificação quanto ao enquadramento ou não d o  candidato na condição de 
pessoa negra (preta ou parda) serão divulgadas no sít io www. progepe.ufrpe.br, na data 
especificada no Edita l  de Convocação para verificação da condição de candidato negro. 

42. 24. Serão admitidos recursos aos resultados prel im inares da Prova Práti ca, 
por formu lá rio  e letrônico, devidamente fundamentado, no s ít io vwww. progepe.ufrpe.br, no 
período especificado no cronograma (Anexo VI), tendo por objeto, exclusivamente, a 
impert inência em re lação à pontuação obtida nos critérios de ava l iação. Ao fi na l  do processo 
de envio do formu lá rio, será d isponib i l i zado um protocolo de comprovação para o 
candidato. 

42. 25. As decisões dos recursos dos resultados prel im inares da Prova Prática 
serão divulgadas no sítio www. progepe .ufrpe .br juntamente com o resu ltado fi na l  da Prova 
Prática, na data especificada no cronograma (Anexo VI) .  

42. 26. Serão ad mitidos recursos ao resultado pre l im inar  do concurso, por 
formu lá rio  e letrônico, devidamente fundamentado, no s ít io www.progepe.ufrpe.br, no 
período especificado no cronograma (Anexo VI). Ao fi na l  do processo de envio do 
formu lário, será d isponib i l izado um protocolo de comprovação para o candidato. 

42. 27. As decisões dos recursos ao resu ltado prel im inar  do concurso serão 
divulgadas no sítio www.progepe.ufrpe .br juntamente com o resu ltado fi na l  do concurso, na 
data especificada no cronograma (Anexo VI ) .  

�-
Este documento pode ser verificado no ender�o eletrónico 

W 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 0S302021112200110 

TIPO OE VAGA 
Concorrência Geral  fVCG\ 
Concorrência Geral lVCG\ 

Cota Lei 12 .990/14 
Concorrência Geral (VCGl 

Pessoa com Defic iência t PCD\ 
Concorrência Geral fVCG\ 
Concorrência Geral lVCG\ 

Cota Lei 12 .990/14 
Concorrência Geral (VCGl 
Concorrência Geral fVCG\ 
Concorrência Geral fVCG\ 
Concorrência Geral lVCG\ 

Cota Lei 12 .990/14 
Concorrência Geral (VCGl 
Concorrência Geral (VCG) 
Concorrência Geral tVCG\ 
Concorrência Geral tVCG\ 

Cota Lei 12 .990/14 
Concorrência Geral lVCGl 
Concorrência Geral (VCG) 

Pessoa com Defic iência t PCD\ 
Concorrência Geral tVCG\ 

Cota Lei 12 .990/14 
Concorrência Geral lVCGl 

42. 28. Não serão admitidos recursos enviados via fax, e4mai l  ou 
presencia lmente, bem como, os não protocolados e letronicamente ou ainda os não 
pert inentes ao contexto do recurso. 

5. PRAZO DE VALIDADE DO CONCU RSO 
O concurso terá val idade de 02 (dois) anos, a contar da pub l icação no Diá rio 

Ofic ia l  da  Un ião da  homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da UFRPE .  

6. REQU ISITOS PARA A I NVESTI D U RA NOS CARGOS 
42. 29. São requisitos para investidura no ca rgo: 
a )  aprovação e homologação no Concurso; 
b) ter nacional idade bras i le ira ou portuguesa no gozo do Estatuto da  Igualdade 

(Decreto n• .  70.436/1972); 
c) ser brasi le iro n ato ou na 
d)  tural izado ou cidadão português que tenha adquir ido a igualdade de d i re itos 

e obrigações civis e gozo dos d i re itos pol ít icos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição 
Federal - § 1 • do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional  n• 19, de 04/06/98 - Art. 
3•). 

e) estar qu ite com as obrigações eleitorais, 
f) estar quite com as obrigações mi l itares (para os do sexo mascul i no); 
g) contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos, completos, na data da 

posse; 
h )  contar, na  data da posse, com os requisitos para ingresso, constantes no 

Anexo I; 
i )  estar i nscrito em órgão fisca l i zador  da profissão, quando houver; 
j )  não perceber proventos de aposentadoria inacumuláveis com vencimentos (§ 

6.•, art. 40, da  CF/88); 
k) não acumular  cargo, emprego e funções púb l icas, na forma do a rtigo 37, i nciso 

XVI, da  Constitu ição Federal do Brasil, do Capítu lo  Ili da Lei nº. 8 .112/90 e do Parecer da 
AG U GQ nº.  145/98. Caso o candidato acumule l i citamente cargos públ icos, o somatório da 
carga horária dos cargos acumulados não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas semanais, 
respeitada a compatib i l idade de horários. Fica assegurada a h i pótese de opção dentro do 
prazo para a posse, d eterminada no § 12 do a rtigo 13 da Lei nº. 9 .527/97; 

1 )  não ter sofrido penal idade que o impossibi l ite de exercer ca rgo púb l ico (a rt. 
137, da  Lei n• 8 . 1 12/1990); 

m)  apresentar decl a ração de bens, atua l izada na data da posse; 
n )  possu ir  aptidão física e mental para o exercício do cargo, que será averiguada 

em exame médico admissional ,  de responsabi l idade da UFRPE,  para o qual se exigirão 
exames l aboratoriais e complementares às expensas do candidato, cuja re lação será 
oportunamente fornecida; 

42. 30. Os documentos comprobatórios dos requis itos l i stados no item 12 .1  
serão exigidos dos candidatos quando  convocados para  posse. Outros documentos poderão 
ser solicitados a i nteresse da  admin istração. 

42. 31 .  Somente serão admitidos d ip lomas de graduação expedidos por 
un iversidades estrangeiras se devidamente reva l idados por un iversidades públ icas 
brasi le i ras, nos termos do §22, a rt. 48, da Lei nº 9.394/1996, e na Resolução CN E/CES nº 1, 
de 28/01/2002, e na  Resolução CN E/CES n• 8, de 04/10/2007, publ icada no DOU de 
05/10/2007, Seção 1, p .  49-50. 

42. 32. Os candidatos nomeados que não tomarem posse no prazo de 30 (trinta) 
d ias, contados da  publ icação de sua nomeação no Diá rio Ofic ia l  da Un ião, terão o ato de 
nomeação tornado sem efeito, e serão exonerados se não e ntrarem em exercício no prazo 
de 15 (quinze) d ias, contados da data da posse, observados os a rtigos 13 e 15 da  Lei 
8 .112/1990. 

42. 33.  Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar 
qualquer u m  dos requ isitos específicos nos subitens anteriores. 

7. REG IME DE TRABALHO 
42. 34. Os candidatos e mpossados nos cargos previstos no Anexo 1, serão lotados 

conforme descritos no Anexo 1 ,  com exercício nos turnos da manhã, tarde e noite, a critério 
exclusivo da  admin istração. 

42. 35. Os candidatos empossados nos cargos previstos no Anexo l ,  f icarão 
sujeitos ao Regime de Trabalho de 40 horas semanais .  

8. R E M U N E RAÇÃO 
42. 36. Cargos de n ível de Classificação D, N ível de Capacitação 1, Padrão 1 :  

vencimento básico de R$ 2.446,96(dois m i l  quatrocentos e quare nta e seis reais e noventa e 
seis centavos). 

42. 37. Cargos de nível de Classificação E ,  N ível de Capacitação l, Padrão 1: 
vencimento básico de R$ 4.180,66 (quatro mil cento e oitenta reais e sessenta e seis 
centavos). 

9. NORMAS DE BIOSSEG U RANÇA 
15.1 .  Caso no período de ap l icação das provas a inda esteja vigorando o estado 

de calamidade públ ica, decorrente da pandemia pela COVI D-19, serão observadas as normas 
de b iossegurança previstas nas legis lações mun ic ipais, estadua l  e federal .  

15.2.  Será advertido o candidato que não atender às Medidas Sanitárias, 
podendo o candidato ser e l iminado do certame em caso de re inc idência .  

10. D ISPOSIÇÕES G E RAIS 
42. 38. A inscrição representará i ntegral concordância às normas edita l íc i as, 

sendo de inteira responsab i l idade do candidato acompanhar as publ i cações de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este concurso púb l ico que venham a ser feitas no 
D iár io  Oficia l  da  Un ião e ou d ivulgados n a  Internet, nos sítios da UFRPE  ou da  
DDP/PROGEPE .  

Documento assinado digitalmente conforme M P  nt 2.200-2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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42. 39.  A organ ização do concurso fa rá divulgar, sempre que necessário, normas complementares ao presente Edita l ,  Comunicados e Avisos Ofic ia is, no sítio www.progepe.ufrpe .br 
e ou no Diário Ofic ia l  da União.  

42. 40.  É de responsabi l idade do candidato manter os seus dados atua l i zados para v iab i l i zar os contatos necessários. Em  caso de a lte ração dos dados pessoais (nome, endereço, 
telefone para contato) constantes na inscrição, durante a execução do concurso, o candidato deverá se d i rigir à PROGEPE, em  seu posto de atend imento ao candidato, sito à Rua Dom Manoel 
de Medei ros, s/n, Campus da UFRPE, Dois I rmãos, Recife/PE, CEP :  52 .17 1-900. Alternativamente, a documentação poderá ser encam inhada via Correios (AR ou SEDEX). 

42. 41 .  O envio de qualquer documentação constante para satisfação das necessidades do concurso, através deste edital, é de responsabi l idade exclusiva do candidato. A PROGEPE  
não se respon sabi l izará po r  qua lquer t i po  de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu  destino, seja de ordem técnica dos  computadores, seja decorrente de falhas de 
comun icação, bem como por outros fatores que impossi bi l item o envio. Esses documentos, que  valerão somente para esse processo, não serão devo lvidos nem de le serão fornecidas 
cópias. 

42. 42. A UFRPE e a I nstituição Executara deste processo não se responsabil izarão por omissões decorrentes de falhas de ordem técnica computacional  e ou de congestionamento 
de l i nhas  de  comun icação, bem como, de outros fatores que impossibi l item a transferência de dados. 

42. 43. O servidor que vier a ocupar o cargo objeto deste concurso só poderá ser removido a pedido, após 03 (três) anos de permanência no local de lotação, exceto em caso 
previstos em le i  específica ou edital específico de remoção interna. 

42. 44. O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício às suas expensas. 
42. 45. Será permitido o aprove itamento de concurso púb l ico por outro órgão/entidade da Admin istração Públ ica Federal, mediante pedido de autorização a ser encaminhado 

previamente a esta Institu ição Federal de Ensino. 
42. 46. Ressa lvadas as h ipóteses previstas na legis lação pertinente, ao candidato convocado para a nomeação não será permitido o ad iamento da investidura no cargo, sendo 

e l iminado do Concurso Púb l ico o cand idato que, por qualquer motivo, não tomar posse quando convocado. 

da Un ião. 
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42. 47. O prazo de impugnação deste Edital será de 03 (três) dias corridos a partir da sua data de publ icação no Diário Ofic ia l  da União. 
42. 48. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim, a publ icação da  homologação do concurso no D iário Ofic ia l  

42. 49. Os casos omissos serão resolvidos pela DDP/PROGEPE  através da Comissão Executara. 

GABR IEL  RIVAS OE MELO 
VICE-REITOR 

ANEXO 1 
QUADRO DE VAGAS 

CARGO CLASSE REQU ISITOS PARA INGRESSO VAGAS 

OFERTADAS l"' l  
ESCOLAR IDADE OUTROS TOTAL VCG PCD 

Assistente em D Médio Profiss iona l i zante ou Experiência comprovada de 2 2 
Admin istração Médio Completo 12 (doze) meses na área. 

Assistente em D Médio Profiss iona l i zante ou Experiência comprovada de 1 1 
Admin istração Médio Completo 12 (doze) meses na área. 

Assistente em D Médio Profissiona l i zante ou Experiência comprovada de 1 1 
Admin istração Médio Completo 12 (doze) meses na área. 

Assistente em D Médio Profiss iona l i zante ou Experiência comprovada de 3 2 
Admin istração Médio Completo 12 (doze) meses na área. 

Desenh i sta de  D Médio Profissiona l i zante ou 2 2 
Artes Gráficas Médio Completo, com 

conhecimento de programas 
de editoração eletrônico e 
desenho, comprovado por 
apresentação de certifi cado 
de conclusão de curso 

técnico 
Técn ico em D Médio Profiss iona l i zante ou Registro no Conselho 1 1 
Contab i l idade Médio Completo + Curso competente. 

Técnico em Contabi l idade 
Técn ico em D Médio Profissiona l i zante ou Registro no Conselho 1 1 
Contab i l idade Médio Completo + Curso competente. 

Técnico em Contabi l idade 

Técnico em D Ens ino Médio Completo com 1 1 
Tecnologia da Curso Técnico em Sistemas 
Informação/ Áre Computaciona is, I nformática 
Desenvo lvi ment ou Manutenção e Suporte em 

de Sistemas Informática ou Ens ino Médio 
Profiss iona l izante na área ou 
Curso Técnico em E letrônica 

com ênfase em Sistemas 
Técnico em D Ens ino Médio Completo com 

1 

1 

1 

1 

1 
Tecnologia da Curso Técnico em Sistemas 
Informação/ Áre Computaciona is, I nformática 

Web Design ou Manutenção e Suporte em 
Informática ou Ensino Médio 
Profiss iona l izante na área ou 
Curso Técnico em E letrônica 
com ênfase em Sistemas ou 

Webdesi•. 
Técnico em D Ens ino Médio Completo com 

1 

2 

1 

2 

1 
Tecnologia da Curso Técnico em Sistemas 
Informação/ Áre Computaciona is, I nformática 

Sistemas da ou Manutenção e Suporte em 
informação Informática ou Ensino Médio 

Profiss iona l izante na área ou 
Curso Técnico em E letrônica 
com ênfase em Sistemas da 

Informação. 
B ib l iotecário- E Graduação em 1 1 
Documenta l i sta Bib l ioteconomia ou Ciência da 

Informação 

Auditor E Graduação em Economia, 1 1 
D ireito ou Ciências Contábeis 

MÁXIMO DE CAND IDATOS 1 CLASSI F ICADOS ("") 
UN IDADE DE  1 LOTAÇÃO 

Cota Lei VCG PCD. Cota Lei 
12 .990/1' 12.990/1 

9 UN I DADE 
ACADÊM ICA DE  
BELO 

JARDIM/PE 
s UN IDADE 

ACADÊMICA 
DO CABO DE 
SANTO 
AGOST INHO/PE 

s UN IDADE 
ACADÊM ICA DE  
SERRA 
TALHADAl"l 

1 9 s CAM PUS DOIS 
I RMÃOS 

REC IFEIPEl'l 
9 CAM PUS DOIS 

I RMÃOS 
REC IFE/PE(')  

s CAM PUS DOIS 
I RMÃOS 

REC IFE/PE(' l  
s UN IDADE 

ACADÊMICA 
DO CABO DE 
SANTO 
AGOST INHOiPE 

s CAMPUS DOIS 
I RMÃOS -

REC IFE/PE(')  

1 1 

s 

1 1 1 

CAMPUS DOIS 

1 
I RMÃOS -

REC IFE/PE(')  

1 1 

9 

1 1 1 

CAMPUS DOIS 

1 
I RMÃOS -

REC IFE/PE(')  

s UN IDADE 
ACADÊM ICA DE  
SERRA 
TALHADA(") 

s CAM PUS DOIS 
I RMÃOS 

REC IFE/PE('l  

( • )  Campus de Dois Irmãos-Un idades Acadêmicas e Admin i strativas s ituadas no Recife e suas subunidades: Colégio Agríco la Dom Agostinho IKAS (CODAI)  no Mun icípio São Lourenço 
da Mata; Estação Experimental de Cana-de-Açúcar no Mun icípio de Carpi na; Estação Experimental de Pequenos Animais no Mun icípio de Carpina e Estação Ecológica de Tapacurá no Mun icípio 
São Lourenço da Mata. 

( .. ) Campus de Serra Ta l hada-Unidades Acadêmicas ou Admin istrativas situadas em Serra Talhada e suas subunidades: Estação Experimental de Agri cu ltu ra I rrigada de Parnamir im 
no Mun ic íp io de Parnamir im e Estação Experimental de Solos, I rr igação e Drenagem de lb imir im no Mun icípio de lb imir im. 

(•••) O tota l de vagas inc lu i  as vagas destinadas à concorrência geral (VCG), a reserva de vagas para pessoas com defic iência ( PCD) e a cota estabe lecida pela le i  nº 12.990/14. 
("") Anexo li do Decreto n•. 9739/2019, de 28 de março de 2019. 
ANEXO l i  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
CARGOS DE  N ÍVEL DE CLASS IF ICAÇÃO - D 
ASS ISTENTE EM ADM IN ISTRAÇÃO 
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, admin istração, fi nanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos 

variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e plani lhas; executar  serviços gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de ensi no, pesquisa 
e extensão. 

DESENH ISTA DE ARTES GRÁFICAS 
Interpretar so l ic itações de desenhos; e laborar desenhos de produtos ou serviços; submeter desenhos à aprovação. Dar acabamento fi na l  em desenhos; ind icar características de 

materiais e acabamentos em desenhos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

�. 
Este documento pode ser verificado no ender�o ele1r6nico 

W 
http://www.in.gov.br/au1en1icidade.h1ml, pelo código 05302021112200111 

Documento assinado digitalmente conforme MP nt 2.200-2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA I N FORMAÇÃO 
Desenvolver s istemas e ap l i cações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; 

projetar, imp lantar e rea l i za r  manutenção de sistemas e apl icações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, l i nguagem de programação e 
ferramentas de desenvo lvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

TÉCNICO E M  CONTAB I L I DADE 
Identificar documentos e i nformações, atender à fiscal ização e proceder à consu ltoria Executar a contabi l idade gera l ,  operaciona l i zar a contabi l idade de custos e efetuar  

contabi l idade gerencia l .  Rea l i zar  controle patrimon ia l .  Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
CARGOS D E  N ÍVEL  DE  CLASS IF ICAÇÃO - E 
AUDITOR 
Real izar aud itagem, acompanhar as execuções orçamentári as, fi nanceiras, patrimonia is  e de pessoal .  Emitir pareceres e e laborar relatórios. Assessora r  nas atividades de ensi no, 

pesquisa e extensão. 
BI BLI OTECÁR IO-DOCU M ENTALISTA 
Dispon ib i l izar  informação em qua lquer suporte; gerencia r  un idades como bib l iotecas, centros de documentação, centros de i nformação e correl atos, a lém de redes e sistemas de 

informação. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; d isseminar  informação com o objetivo de faci l itar o acesso e geração do conhecimento; d esenvolver estudos e 
pesquisas; rea l i zar  d ifusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

AN EXO I l i  
CONTE ÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJ ETIVAS 
CON H EC IME NTOS BÁSICOS 
PORTUGUÊS:  PARA TODOS OS CARGOS. 
Interpretação de textos, em prosa e de textos poéticos, para i dentifi car: O tema central do texto; Informações ou ideais presentes no texto; Rel ações de causa, tempo, fim, 

comparação, conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos; Relações de sentido entre as  pa lavras (s inônimos e antônimos).  Ortografia, acentuação de palavras. Recursos 
do s istema d e  pontuação: vírgu la,  dois pontos, travessão, reticências, ponto fi na l  e pontos de excl amação e interrogação; Flexão de gênero, nú mero e grau do substantivo e do adjetivo; 
Conjugação de verbos regula res e irregulares; Conjunção; Concordânc ia  e regênc ia :  verbal e nomina l ;  Crase; Sentido de radica is, prefixos e sufixos. 

RAC IOCÍN IO LOG ICO MATEMÁTICO: PARA TODOS OS CARGOS. 
Competências Gerais: Compreensão, aná l ise e reso lução de situações-problema concretas, abstratas o u  h ipotéticas, deduz indo novas i nformações a part i r  das i nformações e 

re l ações fornecidas; Criatividade e in ic iativa na e laboração de estratégias, reconhecimento de padrões lógicos, matemáticos, geométricos e visuais.  Hab i l i dades: Raciocínio lógico-numérico, 
através de problemas que envolvam n úmeros racionais, suas propriedades, operações nas formas decimal e fracionária; Mú ltip los e d ivisores, mín imo múlt ip lo comum, máximo divisor 
comum, div is ib i l idade; Un idades de medida d e  comprimento, superfície, vol ume, capacidade e tempo; Princípio da  casa dos pombos; Razão e p roporção, regra de três s imples; Porcentagem; 
Pr incípio da reversão ou regressão ( resolvendo de trás para frente). Raciocínio lógico sequencial (reconhecimento do padrão de sequências de l etras, pal avras, símbolos, figuras, números, 
etc . ) .  Orientação espacial e tempora l ;  p lan ificação de figuras espacia is .  Problemas envolvendo verdade e mentira. Correlac ionamento. Diagramas lógi cos, e nvolvendo as proposições 
categóricas. 

NOÇÕES DE I N FO RMÁTICA: PARA TODOS OS CARGOS. 
Edição de textos, p lan i lhas  e apresentações (ambientes Microsoft Offi ce 2016 e LibreOffice 5.2) .  Programas de navegação (Microsoft I nternet Explorer 10 e 11, M ic rosoft Edge, 

Mozi l l a  Fi refox 64.0 e Google Ch rome 71 .0). Noções de s istema operacional (ambientes Linux Distribuição Ubuntu 14.10 e Windows 10 Profess iona l ) .  Redes de computadores: conceitos 
básicos, fe rramentas, ap l icativos e procedimentos de Internet, Extranet e i ntranet. Programas de correio eletrôn ico (Outlook Express 6 e Mozi l la  Thunderbird 60.0). Grupos d e  discussão. 
Redes sociais .  Ambiente Virtual de Aprend izagem (Moodle 3.0.3) .  Computação em nuvem (cloud computing). Modelos de Computação em Nuvem, Servi ços Oferecidos na N uvem, Provedores 
de Computação em Nuvem, P lataformas para Configuração de N uvens Privadas.  Armazenamento de dados na  nuvem (cloud storage). Segurança da i nformação. P rocedimentos de segurança.  
Noções de vírus,  worms e pragas v i rtuais .  Apl i cativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, etc. ). Procedimentos de backup. 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO S E RVI DOR PÚBLICO: PARA TODOS OS CARGOS. 
Lei nº 8 .1 12, de 11/12/1990 alterada pela Lei nº 9 .527, de 10/12/1997. Cargo: Provimento, Nomeação, Posse, Estágio P robatório, Vacânc ia, Readaptação, Reversão, Rei ntegração, 

Recondução, Remoção, Redistribuição. Vantagens :  Vencimento, Remuneração, Adic ional  de Insa lubridade, Adic ional  de Periculosidade, Adic ional  por Serviço Extraord inário, Adic ional  Noturno, 
Ad ic iona l  de Férias, Gratificação N ata l ina,  Férias. licenças: Por M otivo de Doença em Pessoa da  Famíl ia ,  Por Motivo de Afastamento do Cônjuge, para o Serviço M i l ita r, Para a Atividade 
Pol ítica, Para Capacitação, Para Tratar de Interesses Parti cu la res, Para Desempenho d e  Mandato Classista. Afastamentos: Para servir  a outro órgão o u  Ent idade, Para Exercício de Mandato 
E l etivo, Para Estu do ou Missão no Exterior. Tempo de Servi ço. Di reito d e  Petição. Regi me discipl inar:  Deveres, Proibições, Acumu lação, Responsab i l idades e Pena l i dades. Seguridade Socia l  
do Servidor - Benefícios: Auxí l io Nata l idade, l icença Para Tratamento de Saúde, l icença à Gestante, l icença à Adotante, l icença Paternidade, l icença por Ac idente em Serviço, Pensão, Auxíl io 
Funeral, Auxíl io Reclusão, Aposentadoria .  Código de Ética Profiss ional  do Servidor Púb l ico Federal - Decreto nº . 1.171. Lei n º. 12. 527/2011 e o Decreto 7.724/2012. 

CON H EC IME NTOS ESPECÍFICOS 
CON H EC IME NTOS ESPECÍFICOS (PARA OS CARGOS DE N ÍVEL  DE  CLASS IF ICAÇÃO - D 
ASSISTENTE EM ADM I N ISTRAÇÃO 
Funções Admin istrativas :  planejamento, estrutura organ izac iona l, racional ização do trabalho; ind icadores de excelência.  Comun icação I nterpessoa l :  barrei ras, uso const rutivo, 

comun icação forma l e informal .  Gestão de Pessoas: conceitos, ava l iação de desempenh o, trabalho em equipe, motivação, l iderança e gerenciamento de conflitos. Gestão por Competências: 
conceitos, pol ítica e d i retrizes para o desenvolvi mento de pessoal da Admin i stração Públ ica Federal (Decreto nº 5.707/2006). Adm i n istração de Materiais e Patrimônio:  importância, 
organ i zação da área de mater ia is, l ogísti ca de armazenagem, transporte e d istri buição. Administração Públ ica: Disposições Gerais (Constituição Federa l ,  Títu lo  I l i, Capítu lo  VI I) .  Agente Públ ico: 
conceito, função públ ica, atendimento ao c idadão.  Regi me J u rídico dos Servidores Públicos Federa i s  ( lei nº 8 .112/1990 e alterações). P rocesso Adm i n istrativo: normas básicas no âmbito da  
Ad min i stração Federa l  ( Le i  nº 9. 784/1999). E l aboração de Termo de Referência; licitação: conceito, fina l idades, pr incípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, i nexigibi l idade e vedação; 
modal idades e tipos, revogação e anu lação; sanções e contratos (Lei nº 8 .666/1993 e alterações). Decreto 7.892/2013 - Sistema de Registro de P reço. Controle I nterno e Controle Externo 
na Admin istração Púb l ica :  conce ito e abrangência .  Noções de Arquivolog ia :  métodos de arquivamento. Redação Ofic ia l .  Regulação para Acesso à I nformação - Lei 12.527, de 18 de novembro 
de 201 1; Pr6�tr�o� 1t;A

agr��i��ç�o
RÂ�l��c; (conceitos e ap l icações dos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988). 

Conceitos básicos de computação. Componentes de hardware e software de computadores. Operação de sistema operacional Windows e Macintosh. Uso de editores de texto. 
Uso de p l an i l ha  e letrônica. Tipos de arqu ivos como PDF, T IF, J peg e outros. Conhecimentos em softwares de criação, edição e tratamento de Imagens. Conhecimentos em softwares de criação 
e edição de produção gráfica ( Ex.  Corei Draw, Adobe l l l ustrator, Photosh op e lndesign) .  Pr incípios Fundamentais das Artes Gráficas, Fundamentos Teóricos e Conceituais de projeto Gráfico. 
Fases e sequenciamento da produção gráfica de l ivro, periód ico, jornal, revista, folder, cartaz, folheto e demais peças gráficas. Papel : Formatos de Papéis AA e 88. - Aproveitamento de Papéis 
para Corte e Impressão. - Tipos d e  Papéis e Gramaturas. Composição das Tintas e vernizes para a Indústria Gráfica:  Cálculo de Tintas para a I mp ressão. Tintas de Esca l a  e Ti ntas especi a is .  
Organização e Normas da Indústria Gráfica. Conceito de Reprodução Gráfica.  Controle de Qual idade na  Indústria Gráfica. Conceito de Cálcu los para O rçamento de Peças G ráficas. P ré
Impressão :  Síntese Aditiva e Subtrativa. Pr incípios fundamenta is  da Luz.  Gravação de Chapas Pré-sensibi l i zadas. Imposição de Páginas .  Fundamentos de Retícu las. Fotolitos. Separação e 
Gerenciamento de Cores. Sistema E letrônico de Ed itoração (DTP - Desktop Publ ish ing):  Conceitos de Editoração E letrônica. Softwares de d iagramação e processamento de textos e imagens, 
montagens de páginas, desenhos e fechamento de arqu ivos. Scanner. Conceito e Relação Pixel / Resolução de I magem. linguagem Postscript. Sistemas de I mpressão: Di reta e Ind i reta. 
Segurança no Loca l  de impressão. Funcionamento e manutenção básica de Impressoras Off-Set. Sequência de Cores para Impressão. Impressão Digita l :  Pr incípios da Reprografia .  Acabamento 
Editori a l  e Cartotécnico (Tipos de lombadas, dobras, grampos, colas e costuras). 

TÉCNICO D E  TECNOLOG IA DA I N FORMAÇÃO/ÁREA: D ES E NVO LV I M E NTO D E  S ISTEMAS 
Programação de Computadores: a lgoritmos e estrutura de dados. Noções de E ngenhari a  de Software e de teste de Software. Documentação de programas e s istemas de 

computador. Padrões da W3C (CSS, DOM, SVG, XHTML, X M L). Linguagens de Programação: Shel l  Script, PHP,  Ruby, Python, Java e J avascri pt. Paradigmas de programação: orientação a 
objetos. Desenvolvimento Web: JSP, JSF, HTM L 5, CSS 3.0, Jquery, Angu larJS, frameworks MVC. Ambientes I ntegrados de Desenvolvimento: Ec l ipse e seus pr inc ipais plugins.  Conhecimentos 
básicos sobre ferramentas de controle de versão: OJS, SVN, G IT. Padrões de Projeto e de Arquitetura de Software. Modelagem Orientada a Objetos. Banco de Dados: o Modelo Relac ional  
- conceitos, á lgebra re lac iona l, dependência func iona l  e formas norma is; modelagem e mapeamento do modelo entidade-re lac ionamento para o modelo relacional ;  sistemas de 
gerenciamento de bancos de dados (SGBD); l inguagem SQL .  12.5 J PA. 12 .6 J DBC. Sistemas operacionais  Windows, L inux e Unix :  conceitos bási cos, noções de operação e admin istração. 
Conhecimento de uso e admin istração d e  ap l icativos básicos de automação de escritório (Open Office e MS Office). Noções básicas de sistemas de arquivos, dispositivos de entrada e saída; 
Comparti lhamento de recursos (discos e i mpressoras). Conce itos bási cos de arquitetu ra de computadores; Hardware e software; Componentes de um computador e perifé ricos. Noções de 
arqu iteturas e protocolos para  redes de transmissão de dados .  Segurança da Informação: segurança física e lógica; Firewall e Proxy; Criptografia; VPN; Softwares ma l ic iosos (Vírus, Spywares, 
Rootkit, etc);Certificação Digital .  Gerência de serviços de TI: entrega e suporte de serviços com a bib l ioteca ITIL v3. Noções de p lanejamento e gestão da Contratação de TI: I nstrução 
Normativa N2 31, DE  23 DE  MARÇO DE 202 1 .  Interoperabi l idade de Sistemas; Noções básicas; Padrões de Interoperabi l idade de Governo E l etrônico (eP I NG); Dados abertos; Tecnologias para 
interoperab i l idade de Sistemas: oAuth 2, SOAP, Webservice, R ESTFul l ,  JSON, X M L. Banco de dados: conceitos; padrão ANSI para a rqu itetura de SGBD;.  Modelo de dados: entidades, atributos, 
re lac ionamentos, card i na l idade; genera l i zação e especia l i zação de entidades; mapeamento para modelo re lacional;  ANSI SQL: criação de tabelas; man i pulação de dados; c lausu la  se lect; 
funções de agregação; junção interna e externa; referênc ia  a tabel as; operações em tabelas; expressões condic ionais e operadores; subq ueries; visões (atual ização de dados); procedi mentos 
de extração, transformação e carga; triggers. 

TÉCNICO DE TECNOLOG IA DA I N FORMAÇÃO/ÁREA: S ISTE MAS DA I N FOR MAÇÃO 
Organ ização de Computadores: M emórias; D iscos Rígidos; P lacas-M ães; P lacas de Vídeo; Monitores; Setup. Especificação técnica de estações de trabal ho, notebooks, impressoras, 

scanners e outros equipamentos periféricos; Sistemas Operacionais ( Linux Ubuntu Desktop 16.04 e posteriores e Windows 7 e posteriores): Criação e gerenciamento de usuários; Permissões 
sobre arquivos e d i retórios; Tratamento de processos; I n ic ia l i zação/encerramento da execução de serviços; Manutenção de p rogramas; Controle remoto de estações; Sistema de arquivos; 
Configurações de rede; Configuração de serviços; Configuração d e  periféri cos; Backup e restore. Pacotes Office (Office 2007 em d iante para Windows e libreOffice 4.0 em d iante para L inux); 
Banco de Dados: Modelo Entidade-Relac ionamento; SQL: l inguagem de defi nição de dados, consultas, inserções, atual izações e exclusões do conteúdo de tabelas, visões, índices, oti mização 
de consu ltas e transações em banco de dados PostgreSQL 9.x; Lógica de programação de computadores: construção de a lgoritmos, tipos d e  dados e as operações prim itivas, variáveis e 
expressões, comando de atribu ição, ava l iação de expressões, comandos de entrada e sa ída, estruturas sequenciais, estrutura de seleção, estrutu ras de repeti ção, arrays, l i sta encadeadas 
(s imples e dup las), modu la rização, recursividade, programação estruturada; linguagem: ANSI C/C++, Python 3 e superiores, Java 12 e superiores; P rogramação Orientada a Objetos: C lasses, 
Objetos, Atributos, Métodos, Herança, Pol imorfismo, Composi ção, Agregação. li nguagens Python 3 e superiores e Java 12  e superiores; F ramework Scrum.  li nguagem de modelagem U M L  
2:  Caso de uso, d iagrama de atividades, d iagrama de sequência, diagrama de cl asses, d iagrama de pacotes, d iagrama de componentes; Cabeamento : p a r  trançado s e m  bl i ndagem - categor ia 
SE  e 6,  cabeamento estruturado (norma EIA/TIA 568);  fi bras ópticas:  fundamentos e padrões. Redes sem f io (wireless): fu ndamentos e padrões. E lementos de interconexão d e  redes de 
computadores (gateways, hubs, repetidores, b ridges, switches, roteadores). Qua l idade de Serviço (QoS), serviços  diferenciados e serviços i ntegrados; Redes  loca is  virtuais - VLANS.  Redes de 
longa d i stância.  Serviços d e  d i retório, padrão X.SOO, LDAP, Microsoft Active Di rectory. Internet. Protocolo TCP/I P .  Serviços de Nomes de Domínios (D NS). Serviço HTTP. Serviço de 
transferência de mensagens SMTP.  Proxy cache .  Proxy reverso. 

TÉCNICO D E  TECNOLOG IA DA I N FORMAÇÃO/ÁREA: WEBDES IGN 
Noções de lóg ica  de programação, a lgoritmos e estrutura de dados .  Linguagens HTML, HTM L 5, J ava Script, PHP  e Python. Padrões da W3C (CSS, DOM, SVG,  XHTM L, XML) Banco 

de dados: conceitos, arquitetu ras, abordagens relacional e c l iente-servidor, segurança, integridade e recuperação de dados, l inguagens de definição e man ipu l ação de dados, modelagem 
conceitua i  e lógica, tecno logias de bancos de dados para Web, MySQL, PostgreSQL. E l ementos de design para web:  padrões de cores, formatos de imagem, contraste, ti pografi a, d iagramação, 
projeto gráfico, arqu itetura da i nformação e usab i l idade.  Softwares: pacote Adobe (Photoshop, Dreamweaver, l l l ustrator, l nDesign, Fi reworks) e a l ternativas open source. Arqu itetura da  
Informação e Navegação na web;  Usabi l idade:  conceituação, técnicas de ava l iação e ap l i cação; Acessibi l idade Digita l :  criação de interfaces web acessíveis; Projeto de Wi reframesa part i r  do 
conteúdo e do mapa d e  navegação; Uso de M a pa de F luxo na Construção de Websites; Uso de e lementos de Interfaces em websites; Tipografi a :  defin ição de fontes para apl i cação em títu los, 
textos e legendas na web; Cores na Web: aspectos estéticos, emocionais e ergonômicos; Grid e H ierarqu ia  Visual para faci l itar a navegação, busca e encontrab i l idade em websites; Desenho 
de ícones para a websites; Projeto de telas de busca e apresentação de resultados em websites; Desenho de Interfaces G ráficas para Homepages e Land ingPages e áreas de login; 
Conhecimentos básicos sobre ferramentas de controle d e  versão:  OJS, SVN, G IT. 

�. 
Este documento pode ser verificado no ender�o ele1r6nico 

W 
http://www.in.gov.br/au1en1icidade.h1ml, pelo código 0S302021112200112 

Documento assinado digitalmente conforme MP nt 2.200-2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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TÉCNICO EM CONTAB I L IDADE 
Orçamento Púb l ico: lei do P lano P lu rianua l ,  Lei das Di retrizes Orçamentárias e Le i  do Orçamento anua l ;  Conceitos. Tipo de orçamento, créditos orçamentários e ad ic ionais; Receita 

Governamenta l :  Conceito. C lassificação da receita públ ica .  Estágios da rece ita: previsão, lançamento, a rrecadação e recolh imento; Despesa Governamental : Conceito e class ificações da 
despesa públ ica orçamentária e extra-orçamentária; Despesas obrigatórias de caráter continuado; Estágios da despesa: fixação, empenho, l iqu idação e pagamento; Contab i l idade Públ ica: 
Conceito e campo de ap l i cação. A nova contabi l idade apl icada ao setor púb l ico; o patrimônio públ ico e o Plano de contas ap l icados ao setor púb l ico; Demonstrações contábeis confo rme 
a l e i  nº 4.320/64 e suas a lterações. Admin istração Públ ica :  L ic itações e Contratos Púb l i cos. Conceito, Objetivos, Princípios, Fases da l i c itação, Modal idades de l i citação, T ipos de l i citação, 
Dispensa e lnexigib i l idade, lei nº 8 .666/93; Conhecimentos Básicos de SIAFI, Levantamento de ba lanços: balanço orçamentário; balanço financeiro; ba lanço patrimonia l  e demonstração das 
variações patrimonia is; Sistema orçamentário; sistema fi nance i ro; s istema patrimonia l ;  s istema de compensação e campo de atuação, noções gerais; Estrutura do órgão de controle contáb i l  
na admin i stração púb l ica :  ti pos de estrutura; evolução do sistema de controle no Brasi l ;  controle interno i ntegrado e a controladoria. 

CONH EC IME NTOS ESPECÍFICOS (PARA OS CARGOS DE N ÍVEL  DE CLASS IF ICAÇÃO - E 
AUDITOR 
Auditor ia :  Aspectos gerais, Conceito, Tipos, Normas de aud itoria, P lanejamento, Procedimentos e Técnicas de execução, Papéis de trabalho, Responsabi l idade Lega l, Ética 

Profiss iona l ,  Relatórios e Pareceres; Auditoria Interna e Externa no  âmbito da Admin i stração Públ ica :  Atu ação, F ina l idades e objetivos, Controle, ava l iação e ju lgamento das contas, Auditoria 
nas contas em re lação à execução orçamentária, f inan ceira, patrimon ia l  e de pessoa l ;  Auditoria de Licitações, Contratos Administrativos e Gestão de Pessoas; Controle Interno e Externo na 
Admin i stração Púb l ica :  Conceitos, Definição, Responsab i l idades, Aspectos Constitucionais, Princípios Fundamentais do  Controle Interno, Ava l i ação. Sistema de Controle I nterno do Poder 
Executivo Federa l ;  P l ano Anual  de Aud itoria Interna - PAINT e Rel atório Anua l  de Atividades de Auditoria Interna - RAINT; Refe renc ia l  Técnico da  Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal . Contabi l idade Púb l ica :  Conceito, objeto e regime; Receita e Despesa Pública: conceito, tipos, c lassifi cações e estágios; Licitações: Noções 
fundamentais, Conceitos, Moda l idades, Tipos, Fases (com base na Lei 8666/93 e atua l i zações posteriores); Regime Jurídico Único dos Servidores Públ icos da  União; Ba lanços: Orçamentá rio, 
F inanceiro, Patrimonia l  e Demonstrativo das Variações Patrimonia is, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e atual izações posteriores, e as NBC TSP - do Setor Púb l i co; Orçamento Públ ico: 
conceitos, pr incípios, ti pos, estrutura; Lei de Responsabi l idade F isca l :  pr incípios, objetivos, e efeitos no p lanejamento e no processo orçamentário; Lei Federal nº 8 .666/1993 .  Lei Federal nº 

10.520/2002. Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças púb l i cas voltadas para a responsabi l idade na gestão fiscal e dá outras providências . .  Transferências Voluntárias. 
Convênios com a Admin istração Públ ica (Prestação de Contas) . .  Govemança Púb l i ca .  

8 1  BL IOTECÁRIO-DOCU M ENTALISTA 
Documentação e Informação: Conceitos Básicos. P lanejamento e Organi zação de Bib l iotecas. Ação Cultural em Bib l iotecas - P rogramas de Leitura e P rogramas Culturais. 

Representação Temática de Mater ia is de B ib l iotecas - CDD. Representação Descritiva de Materiais de B ibl iotecas - Código AACR2. Serviço de  Refe rência para B ib l iotecas. Serviços de 
Recuperação e Disseminação da Informação em B ib l iotecas. Admin istração de Recursos Humanos em Bib l iotecas. Desenvolvimento e preservação de Coleção. Tecnologias ap l icadas a 
unidades de informação. Novas tecnologias - Internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas e GED  - Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Fontes de informações. D i re itos 
autorais; B ib l iotecas digitais: repositórios institu cionais, digital ização e preservação d igita l .  Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquis ição, aval iação de coleções e fontes 
de informação; Indexação: l inguagens de indexação verba is (cabeçalhos de assunto, tesauros), conceito, defin ição, descritores, processos de indexação, pós de i ndexação; Contro le 
B ib l iográfico: ISBN, I SSN,  Catalogação na Publ i cação 

ANEXO IV  
MODELO DE PARECER DE EQU I P E  M ULTI PROFISSIONAL E I NTERDISCI PLI NAR PARA SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS CAND IDATOS COM DEF IC I ÊNCIA 
Atestamos para f ins de part ic ipação em concurso públ ico, que o Senhor(a) :  ___ ��---,-� 

portador(a) do documento de identidade nº ,-�--------,-� e considerado(a) 
pessoa com defic iência luz  da legis lação brasi leira por apresentar a(s) segui nte(s) condição(ões ) :  
------,,----,----,-,,----------,,-,-,------,------,--,-,-�,----,------,----,,---CID-10 

Por oportuno, dec laramos que o candidato apresenta os seguintes impedimentos nas funções nas estruturas do corpo: 
que devem ser 

considerados os fatores socioambientais: 

seguintes l im itações no desempenho 

restrições de 

Assinatura e car imbo com CRM do médico 

Assinatura e car imbo com registro da profissão do membro de equipe mu ltiprofissional e i nterdiscipl inar. 

Assinatura e car imbo com registro da profissão do membro de equipe mu ltiprofissional e i nterdisc ip l inar 
__J __ , __ de _____ de 20 __ _ 
(Cidade/UF), d ia  e mês. 
ANEXO V 
CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA 

de 
que apresenta as 

atividades: 
as segui ntes 

parti c ipação: 

CARGO VAGAS OFERTADAS CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA 
TOTAL VCG PCD Cota Lei 12.990/14 TOTAL VCG PCD Cota Lei 12.990/14 

DESENH ISTA DE ARTES GRÁF ICAS 
TÉCN ICO DE TECNOLOGIA DA 
IN FORMAÇÃO/ÁREA: DESENVOLVI MENTO 

DE S ISTEMAS 
TÉCN ICO DE TECNOLOGIA 
I N FORMAÇÃO/ÁREA: SISTEMAS 

I N FORMAÇÃO 
TECN ICO DE TECNOLOGIA 

IN FORMACÃO/ ÁREA: WEBDESIGN 

ANEXO VI 
CRONOGRAMA 

DATA/ PERÍODO 

DA 
DA 

DA 

22/11/2021 Publ icacão do edital .  

2 2 30 10 10 10 
1 1 18 6 6 6 

2 2 30 10 10 10 

1 1 18 6 6 6 

EVENTOS 

22/11/2021 a 19/12/2021 Inscrições via i nternet, no sítio www. progepe.ufrpe.br, com emissão de boleto para pagamento da Gu ia  de  Reco lh imento da União - GRU, exc l usivamente 
nas aeências do Banco do Bras i l .  

22/11/2021 a 30/11/2021 Período cara reauerimento de lsencão de Taxa lnscricão, via internet, no sítio www.oroeece.ufroe.br. 
04/12/2021 Divulgação do resu ltado pre l im inar  dos contemplados com a isenção da Taxa de I nscrição, no sítio www.progepe.ufrpe.brr. 

05/12/2021 e 06/12/2021 Recurso quanto ao resultado pre l im inar  dos contemplados com a isenção da Taxa de I nscrição, no sítio www.progepe.ufrpe.br. 
17/12/2021 Divulgação do resultado fi na l  dos contemplados com a i senção da Taxa de Inscrição, juntamente com a divulgação das d ecisões sobre os recursos, no sítio 

www.croe:ece .ufrce .br .  
20/12/2021  Ult imo d ia  cara reco lh imento da taxa de i nscricão CGRU}, exclusivamente nas ae:ências do Banco do Brasi l , até 16h .  
07/01/2022 Acresentacão da relacão nomina l  dos candidatos concorrentes às vaeas cara Pessoas com Defic iência . 

08/01/2022 e 09/01/2022 Recurso auanto a relacão nomina l  dos cand idatos concorrentes às vaeas cara Pessoas com Defic iência .  
14/01/2022 Divulgação da relação nomina l  fi na l  nomina l  dos candidatos concorrentes às vagas para Pessoas com Defic iência. 

17/01/2022 a 24/01/2022 Período para consu lta de dados do  Documento de Regu laridade de Cadastro - DRC para conferência, reclamação das d ivergências e a lterações na i nscri ção, 
no sítio www,progepe _ufrpe _br .  

A oartir de 31/01/2021 lmcressão do Documento de Comcrovacão de  l nscricão - DCI, no sítio www.oroe:ece. ufroe. br, sob resoonsab i l idade do  candidato. 
06/02/2022 Aclicacão das Provas Obietivas e Discursivas, conforme horário e local ind icados no DCI. Divuleacão dos eabaritos aoós as oravas. 

07/02/2022 e 08/02/2022 Recursos auanto ao eabarito das Provas Obietivas, no sítio www.croeece.ufrce.br. 
24/02/2022 Divulgação do resu ltado pre l im inar  das Provas Objetivas, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos e apresentação da Folha  de Resposta 

da Prova Objetiva, no sítio www.progepe. ufrpe. br. 
25/02/2022 e 26/02/2022 Recurso auanto ao resultado pre l im inar  das Provas Obietivas, no sítio www.oroeeoe.ufroe.br. 

14/03/2022 Resultado fi na l  das Provas Objetivas, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos do resultado prel im inar  e da relação dos convocados para 
correção das Provas Discursivas, no sítio www.crogece.ufrpe.br. 

24/03/2022 Divuleacão do resultado cre l im inar  das Provas Discursivas e acresentacão da Folha de Rescosta da Prova Discu rs iva, no sítio www.oroeeoe. ufroe .br. 
25/03/2022 e 26/03/2022 Recurso quanto ao resultado pre l im inar  das Provas Discursivas, no sít io www.progepe.ufrpe. br. 

07/04/2022 Resultado F ina l  das Provas Discursivas, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos do  resultado prel im inar  e o Edital de Convocação para 
verificacão de condicão de pessoa nee:ra {preto ou pardo), no sítio www.oroeeoe.ufroe.br. 

20/04/2022 Divule:acão do Resultado Prel im inar  do concurso, no sítio www.croe:ece.ufroe.br. 
21/04/2022 e 22/04/2022 Recurso auanto ao Resultado Prel im inar  do concurso, no sítio www.crogece.ufroe.br. 

29/04/2022 Divulgação do Resultado Final das provas Discursivas do concurso, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos, no sítio 
www.progepe .ufrpe .br 

29/04/2022 Convocação para Prova Prática, no sítio www.progepe.ufrpe .br 
14/05/2022 e 15/05/2021 Real izacão das Provas Práti cas, para os care:os especificados no AN EXO V, na cidade de Recife 

18/05/2022 Divule:acão do resultado cre l im inar  das Provas Práti cas, no sítio www.croe:ece.ufroe.br 
19/05/2022 e 20/05/2022 Recurso quanto ao resultado pre l im inar  das Provas Práticas, no sítio www.progepe.ufrpe.br 

24/05/2022 Divulgação do resu ltado fi na l  das Provas Práti cas, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos e o resu ltado prel im inar  do concurso, no sítio 
www.progepe .ufrpe .br 

25/05/2022 e 26/05/2022 Recurso quanto ao resultado pre l im inar  do concurso, no sítio www.progepe.ufrpe.br 
28/05/2022 Divulgação do resu ltado fi na l  do concurso, iuntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos, no sítio www.progepe.ufrpe .br 

até 3 1/05/2022 Homologação do Resultado F ina l  do Concurso. 
/ 
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