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3.4.7 O candidato PcD que não informar no formulário de inscrição a sua condição, estará
sujeito a não receber tratamento especial no dia de realização da prova.

3.4.8 O candidato PcD participará do concurso em igualdade de condições com o demais
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização das provas,
observado o disposto no subitem 3.4.6 deste Edital.

3.4.9 O candidato PcD aprovado será convocado a comparecer à Perícia Oficial em Saúde
munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência em que se enquadra, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem
como às prováveis causas da deficiência. Somente serão consideradas como pessoas com deficiência
aquelas que se enquadrarem nas categorias constantes do art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999, com as
alterações do Decreto n.º 5.296/2004.

3.4.10 A não observância ao disposto no subitem anterior ou a reprovação na Perícia Oficial em
Saúde implicará a perda do direito à vaga reservada ao candidato com deficiência.

3.4.11 Caso a Perícia Oficial em Saúde reconheça a incompatibilidade entre a deficiência e o
cargo a ser ocupado, o candidato não será considerado apto à nomeação.

3.4.12 A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listagens. A primeira,
com a classificação de todos os candidatos; a segunda, somente com a classificação dos candidatos
PcD.

3.4.13 As vagas destinadas a pessoas com deficiência que não forem providas por falta de
candidato, por reprovação no concurso ou na Perícia Oficial em Saúde, serão preenchidas pelos demais
candidatos, observada a ordem de classificação para os cargos pertinentes.

3.4.14 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições dos subitens correlatos
anteriores, implicará a perda do direito de ser nomeado para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência.

3.4.15 Após a investidura no cargo, a deficiência do candidato não poderá ser usada para
justificar a concessão de aposentadoria.

3.5 Do Cartão de Inscrição
3.5.1 O candidato deverá imprimir o Cartão de Inscrição disponível no endereço eletrônico

http://www.ceps.ufpa.br, a partir de 11 de março de 2014, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção desse documento.

3.5.2 No Cartão de Inscrição constarão o número de inscrição, a data de nascimento e o número
do documento de identificação do candidato, o cargo a que concorre, bem como o local, a hora e a data
de realização da prova.

3.5.3 No dia da prova, o Cartão de Inscrição deverá ser apresentado pelo candidato no local
onde realizará a prova.

4 DAS PROVAS
4.1 A composição das provas do concurso, com as respectivas pontuações e caráter, estão

descritas nos quadros a seguir:
QUADRO 3: Prova para Cargos de Nível de Classificação D (Nível Médio) - (Assistente em

Administração)

Prova Objetiva Nº de ques-
tões

Pontos por
questão

Total de
pontos

Caráter

Conhecimentos Básicos Língua Portu-
guesa

10 1 10 Eliminatório e Classifi-
catório

Legislação 10 1 10
Noções de In-

formática
5 1 5

Conhecimentos Específicos 25 1 25
To t a l 50 - 50

QUADRO 4: Prova para Cargo de Nível de Classificação D (Nível Médio) - (Técnico em
Tecnologia da Informação)

Prova Objetiva Nº de ques-
tões

Pontos por
questão

Total de
pontos

Caráter

Conhecimentos Básicos Língua Portu-
guesa

10 1 10 Eliminatório e
Classificatório

Legislação 10 1 10
Conhecimentos Específicos 30 1 30

To t a l 50 - 50

QUADRO 5: Provas para Cargos de Nível de Classificação E (Nível Superior) - (Admi-
nistrador; Bibliotecário-Documentalista; Engenheiro/Área: Engenharia Civil; Engenheiro/Área: Enge-
nharia Elétrica; Jornalista; Secretário Executivo;Técnico em Assuntos Educacionais)

Nº de
questões

Pontos
por ques-

tão

Total de
pontos

Caráter

Prova Obje-
tiva

Conhecimentos
Básicos

Língua Portu-
guesa

10 1 10 Eliminatório e
Classificatório

Legislação 10 1 10
Noções de In-

formática
5 1 5

Conhecimentos Específicos 25 1 25
Avaliação de Títulos 5 Classificatório

To t a l 50 - 55

4.2 No dia de prova, além do Cartão de Inscrição, será obrigatória a apresentação do documento
original de identidade do candidato, de acordo com o subitem 12.7 deste Edital.

4.3 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados até 48 horas após
a realização da prova, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

4.4 No início da prova objetiva, o candidato receberá do fiscal de sala o seguinte material:
a) Boletim de Questões; e
b) Cartão-Resposta para marcação das respostas às questões da prova.
4.4.1 Ao terminar a prova, o candidato deverá devolver ao fiscal de sala todo o material acima

especificado (observado o disposto no subitem 12.19 deste Edital) e assinar a Lista de Presença.
4.6 Da Prova Objetiva
4.6.1 A Prova Objetiva será realizada no dia 23 de março de 2014, das 8 às 12 horas.
4.6.2 A Prova Objetiva consistirá em 50 questões de múltipla escolha e valerá 50 pontos.
4.6.3 Para cada questão da prova, haverá cinco alternativas de resposta, identificadas por (A),

(B), (C), (D) e (E). Apenas uma responde corretamente à questão.
4.6.4 O candidato deverá marcar (preencher completamente a "bolha" que envolve a letra

correspondente à resposta considerada correta pelo candidato) as respostas da prova objetiva no Cartão-
Resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

4.6.5 O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas nele contidas.

4.6.6 Do Cartão-Resposta, não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem
marcação, com mais de uma alternativa marcada, ou com o uso de corretivo.

4.6.7 Depois de entregue pelo fiscal de sala, o Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade do
candidato e não deverá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo, sob
pena de o candidato arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatada falha de impressão.

4.6.8 O Cartão-Resposta será o único documento considerado para a correção das provas
objetivas. O Boletim de Questões não valerá, sob hipótese alguma, para efeito da correção.

4.6.9 Não será permitido que a marcação do Cartão-Resposta seja feita por outras pessoas, salvo
no caso de candidato inscrito de acordo com o que trata o subitem 3.4 deste Edital, desde que a
deficiência do candidato o impossibilite de fazer a marcação.

4.6.10 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico (leitura
óptica).

4.7 Da Avaliação de Títulos
4.7.1 Os candidatos aos cargos de nível de classificação "E" classificados na etapa das provas

objetivas deverão submeter-se a uma avaliação de títulos de caráter exclusivamente classificatório.
4.7.1.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos não eliminados, de acordo com o

subitem 5.1 deste Edital e na proporção de 20 (vinte) candidatos por vaga ofertada, obedecidos a ordem
decrescente de pontuação final e os empates na última posição.

4.7.2 A avaliação de títulos valerá, no máximo, 5,00 pontos e avaliará, além da formação
acadêmica do candidato, o tempo de serviço.

4.7.3 Somente serão considerados na avaliação os títulos, expedidos até a data de entrega,
referentes aos cursos e atividades relacionados no quadro a seguir.

QUADRO 6: Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos

TÍTULO VALOR UNI-
TÁRIO

VA L O R
MÁXIMO

Doutorado (título de doutor) no cargo a que concorre. 2,00 2,00
Mestrado (título de mestre) no cargo a que concorre. 1,50 1,50
Especialização, com carga horária mínima de 360 horas/aula, no cargo a
que concorre.

1,00 1,00

Exercício de atividade profissional de nível superior na Administração
Pública ou na iniciativa privada, em cargos/empregos na área de for-
mação no cargo a que concorre.

0,25 por ano
completo, sem
sobreposição

de tempo.

0,50

PONTUAÇÃO MÁXIMA POR CANDIDATO 5,00

4.7.4 Os documentos do candidato para a avaliação de títulos deverão ser entregues em apenas
1 (um) envelope identificado com nome completo e número de inscrição do candidato, além do número
do edital do concurso. Esse envelope deverá ser entregue pelo candidato diretamente ao atendimento do
CEPS/UFPA, nos dias 07 e 08 de abril de 2014, em local e horário a ser divulgado no endereço
eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

4.7.4.1 No envelope deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
I - curriculum vitae;
II - fotocópia do documento oficial de identidade (RG);
III - fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade exigido para o cargo (diploma de

graduação ou atestado de conclusão da graduação emitido por órgão competente nos últimos 12 meses);
e

IV- fotocópia autenticada do(s) título(s), conforme QUADRO 6.
4.7.4.1.1 A não apresentação dos documentos exigidos em I, II e III inviabiliza a avaliação

do(s) título(s) referido em IV.
4.7.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou via correio eletrônico.
4.7.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser

fornecido pelo CEPS/UFPA, no qual indicará a quantidade de folhas apresentadas.
4.7.7 Os documentos poderão também ser enviados por SEDEX para: Centro de Processos

Seletivos (CEPS) - Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, Rua Augusto Corrêa, n.º 1,
Guamá, CEP 66075-110, Belém/PA -, com data de postagem até 08 de abril de 2014. Documentos
postados fora do prazo estabelecido não serão avaliados.

4.7.8 Em nenhuma hipótese serão recebidos os documentos originais. Os documentos apre-
sentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.

4.7.9 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues por
procurador, mediante apresentação do documento de identidade original do procurador e de procuração
simples do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato.

4.7.9.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu pro-
curador no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no edital de
convocação para essa etapa, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu
representante.

4.7.10 A avaliação de títulos obedecerá aos seguintes critérios:
4.7.10.1 Cada título avaliado será considerado uma única vez.
4.7.10.2 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido

para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
4.7.10.3 Será atribuída nota 0,00 (zero) na avaliação de títulos ao candidato apto á avaliação que

não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local estipulados neste Edital ou em
comunicados oficiais.

4.7.10.4 Também será atribuída nota 0,00 (zero) na avaliação de títulos ao candidato apto à
avaliação que não entregar os documentos referidos no subitem 4.7.4.1 deste Edital.

4.7.10.5 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas, bem
como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados do respectivo mecanismo
de autenticação.

4.7.10.6 Para receber a pontuação relativa a conclusão do curso de pós-graduação em nível de
doutorado ou de mestrado, o candidato deverá comprovar, por meio do diploma, devidamente registrado,
expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Também será aceito cer-
tificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição re-
conhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, com registro do
número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos
exames e do julgamento da tese ou da dissertação.

4.7.10.6.1 Se o histórico escolar atestar falta ou pendência de requisito de conclusão do curso,
o título não será avaliado.

4.7.10.6.2 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o
diploma, desde que reconhecido por instituição de ensino superior no Brasil, observado o disposto no
subitem 4.7.10.2 deste Edital.

4.7.10.6.3 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os
títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.

4.7.10.7 Para receber a pontuação relativa a conclusão do curso de pós-graduação em nível de
especialização, o candidato deverá apresentar certificado/declaração de conclusão do curso, acom-
panhado do histórico escolar do candidato, com registro da carga horária do curso, das disciplinas
cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia,
expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com o registro de que o curso
atende às normas da Lei n.º 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Conselho Nacional
de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
4.8.8.6.1 Se o histórico atestar falta ou pendência de requisito de conclusão do curso, o título não será
avaliado.

4.7.10.8 Para receber a pontuação relativa a exercício de atividade profissional, somente serão
consideradas as atividades exercidas pelo candidato após a conclusão do curso superior, computando-se
apenas o tempo de serviço transcorrido até a data de encerramento das ,inscrições neste concurso, sem
fração de ano e sem sobreposição de tempo.

4.7.10.8.1 Para receber a pontuação relativa a exercício de atividade profissional, além dos
documentos exigidos no subitem 4.7.4.1 deste edital, o candidato deverá, conforme o caso, apre-
sentar:
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