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a) para atividades exercidas na Administração Pública: de-
claração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos
humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até
a data da expedição da declaração), o tipo do serviço realizado e a
descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) para atividades exercidas na iniciativa privada: cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as pá-
ginas de identificação do trabalhador e do registro do empregador
(com início e fim do período, se for o caso); e declaração do em-
pregador com o período (com início e fim, se for o caso), o tipo do
serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o
c a rg o / e m p r e g o ;

c) para atividade/serviço prestado por meio de contrato de
trabalho: contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou
seja, o candidato e o contratante; e declaração do contratante que
informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do
serviço realizado e a descrição das atividades;

d) para atividade/serviço prestado como autônomo: recibo de
pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último
recibos do período trabalhado como autônomo; e declaração do con-
tratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for
o caso), o tipo do serviço realizado e a descrição das atividades.

4.7.10.8.1.1 A declaração/certidão mencionada na letra "a"
deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não
havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a

autoridade responsável pela emissão do documento deverá
declarar/certificar também essa inexistência.

4.7.10.8.1.2 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome
correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CPD),
a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo
aceitas abreviaturas.

5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICA-
ÇÃO

5.1 Será considerado não eliminado no concurso o candidato
que obtiver, concomitantemente, no mínimo:

a) 60% do total de pontos das questões de Conhecimentos
Básicos; e

b) 60% do total de pontos das questões de Conhecimentos
Específicos.

5.2 A nota final do candidato será igual à soma dos pontos
obtidos na(s) prova(s) a que se submeter, exigida(s) neste concurso.

5.3 Os candidatos não eliminados serão classificados obe-
decendo à ordem decrescente da pontuação final e de acordo com o
Art. 16 do Decreto n.º 6.944, de 21 de agosto de 2009.

5.3.1 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o artigo supracitado, ainda que tenham atin-
gido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concur-
so.

5.4 Todos os números calculados citados neste Edital serão
considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o
número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa de-
cimal for igual ou superior a 5 (cinco), na forma do subitem 5.6 deste
Edital.

5.5 A nota em cada questão da prova objetiva, feita com
base na marcação do cartão-resposta, será igual a: 1,00 ponto, se a
resposta do candidato estiver em concordância com o gabarito oficial
definitivo da prova; 0,00, se a resposta do candidato estiver em
discordância com o gabarito oficial definitivo da prova ou se não
houver marcação ou houver marcação, no mínimo, dupla.

5.6 A nota final do candidato será expressa até a segunda
casa decimal, adotando-se o seguinte procedimento operacional: cal-
cula-se a nota até a terceira casa decimal; soma-se 0,005 (cinco
milésimos) à nota calculada e considera-se o resultado até a segunda
casa decimal por truncamento da terceira casa.

6 DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
6.1 Será eliminado do concurso o candidato:
6.1.2 a qualquer cargo, com exceção de Técnico em Tec-

nologia da Informação, que não obtiver, no mínimo, na prova ob-
jetiva, 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Básicos e 15 (quinze)
pontos em Conhecimentos Específicos,

6.1.3 ao cargo de Técnico em Tecnologia da Informação que
não obtiver, no mínimo, na prova objetiva, 12 (doze) pontos em
Conhecimentos Básicos e 18 (dezoito) pontos em Conhecimentos
Específicos;

6.1.4 que não comparecer ao local da prova ou não se apre-
sentar ao concurso no horário estabelecido, qualquer que seja o mo-
tivo determinante da ausência ou do atraso;

6.1.5 que for surpreendido, durante a realização das provas,
em comunicação com outro(s) candidato(s) ou pessoa(s) estranha(s)
ao concurso;

6.1.6 que utilizar-se de qualquer expediente fraudulento co-
mo manuscritos, livros, calculadora, agendas telefônicas, telefones
celulares ou qualquer outro material informativo ou eletrônico que
não esteja expressamente permitido neste Edital;

6.1.7 que desrespeitar os membros da comissão organizadora
do concurso ou da equipe de fiscalização;

6.1.8 que recusar-se a entregar o material da prova ao tér-
mino do tempo destinado para a sua realização;

6.1.9 que sair da sala, durante a realização da prova, sem
autorização e o acompanhamento do fiscal; e

6.1.10 que sair da sala portando qualquer um dos materiais
que compõem a prova, observado o disposto no subitem 12.19 deste
Edital.

7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos na nota

final no concurso, o procedimento de classificação seguirá, suces-
sivamente, os seguintes critérios:

I - idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de
inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;

II - maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
III - maior pontuação em Conhecimentos Básicos;
IV - maior pontuação em Legislação;
V - maior pontuação em Língua Portuguesa;
VI - maior pontuação na Avaliação de Títulos, para os cargos

de nível superior.
7.1.1 Ainda persistindo o empate, terá preferência o can-

didato de maior idade cronológica.
8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Serão admitidos recursos no prazo de 48 horas após a

publicação do(s):
a) edital do concurso no Diário Oficial da União;
b) gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas;
c) resultado oficial preliminar da avaliação de títulos.
8.2 Para as letras "b" e "c" do subitem anterior, considerar a

publicação disponibilizada no endereço http://www.ceps.ufpa.br.
8.3 Os recursos, exceto os referentes aos gabaritos oficiais

preliminares das provas objetivas, deverão ser dirigidos à Comissão
de Concurso Público e protocolados no Protocolo Geral da Unifesspa,
localizado no Prédio da Administração - Campus Universitário I,
Folha 31,Quadra 07, Lote Especial, Bairro Nova Marabá, 68.501-970,
Marabá-PA -, no horário de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas, ou
enviados por SEDEX para o referido endereço.

8.4 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br, no prazo de até 48 horas após a realização
das provas.

8.4.1 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas, o candidato deverá utilizar, exclusivamente, o
mecanismo de interposição de recurso, disponível no sistema de Ins-
crição e Acompanhamento, no endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br, e seguir as instruções ali contidas.

8.4.2 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas
das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço
eletrônico http://www.ceps.ufpa.br quando da divulgação dos gaba-
ritos oficiais definitivos. Não serão encaminhadas respostas indivi-
duais aos candidatos.

8.4.3 O recurso não poderá conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de
ser preliminarmente indeferido.

8.5 O impetrante do recurso deverá ser claro, consistente e
objetivo. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente
indeferido.

8.6 Se o exame de recursos resultar em anulação de questão
de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

8.6.1 No caso de anulação de questão de prova adaptada para
portadores de deficiência visual, por motivo de erro material na adap-
tação da prova, a pontuação correspondente à questão anulada será
atribuída somente aos candidatos que realizaram a referida prova.

8.7 Se por força de recursos houver alteração de gabarito
oficial preliminar de questão de prova, essa alteração valerá para
todos os candidatos independentemente de terem recorrido.

8.7.1 No caso de alteração de gabarito oficial preliminar de
questão de prova adaptada para portadores de deficiência visual, por
motivo de erro material na adaptação da prova, a alteração valerá
somente para os candidatos que realizarem a referida prova.

8.8 Não serão aceitos recursos via fax nem correio eletrônico
ou, ainda, fora do prazo.

8.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra
os resultados finais nas demais etapas.

8.10 Recursos cujo teor desrespeite a qualquer órgão ou
instituição responsável por este concurso serão preliminarmente in-
deferidos.

8.11 A Comissão de Concurso Público constitui 1ª Instância
para recurso.

8.12 Ao candidato não serão fornecidas cópias ou infor-
mados os teores de processos de recursos impetrados por outrem,
exceto por força de mandado judicial.

8.13 Independentemente da interposição de recursos, o CEPS
poderá, justificadamente, anular questões de prova e/ou alterar ga-
baritos oficiais.

8.13.1 Neste caso, será observado o respectivo desdobra-
mento previsto nos subitens de 8.6 a 8.7.1 deste Edital.

9 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
9.1 O resultado final do concurso será publicado no Diário

Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br, obedecida a classificação nas provas em or-
dem decrescente de pontuação, de acordo com o Art. 16 do Decreto
n.º 6.944, de 21 de agosto de 2009.

10 DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
10.1 O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos,

a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da
União, prorrogável por igual período, de acordo com o inciso III do
art. 37 da Constituição Federal de 1988.

11 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS
CARGOS

11.1 Ser aprovado no concurso e possuir, na data da posse,
os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme esta-
belecido neste Edital.

11.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa. No caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do art. 12, § 1º, da Constituição da
República Federativa do Brasil e do disposto no art. 13 do Decreto n.º
70.436, de 18 de abril de 1972, e que atenda aos demais requisitos
estabelecidos para o brasileiro.

11.3 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da
posse.

11.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
11.5 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições do cargo; no caso do candidato portadores(as) de deficiência,
ter a deficiência apurada pela Perícia Oficial em Saúde da UFPA.

11.6 Apresentar, no ato da posse, originais (juntamente com
fotocópias) dos documentos que comprovem escolaridade exigida pa-
ra o cargo, conforme disposto neste Edital, além de outros que se
fizerem necessários para investidura no cargo.

11.7 Apresentar, no ato da posse, documentação que com-
prove experiência profissional, para o cargo Assistente em Admi-
nistração (Nível D), de acordo com exigência da Lei n.º 11.091/2005,
que trata do Plano de Cargos e Salários dos Técnico-Administrativos
em Educação. Serão considerados como documentos comprobatórios
de experiência a Carteira de Trabalho (CTPS) assinada; declaração
original do empregador contendo CNPJ e detalhamento das atividades
desempenhadas no(s) emprego(s) ocupado(s) e assinatura reconhecida
em cartório do empregador ou, para os servidores públicos, ato de
nomeação e certidão emitida pelo respectivo Órgão contendo o cargo
ocupado e mencionando as atividades desempenhadas e o período
trabalhado em dia/mês/ano. O profissional autônomo deverá com-
provar, com cópia do contrato de prestação de serviço, o período de
experiência exigido, acompanhado de declaração original do con-
tratante do serviço, contendo menção das atividades desempenhadas e
comprovação por meio do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). O
estagiário que, em estágios, tiver a experiência exigida, deverá com-
prová-la por meio de certificado ou declaração do CIEE (Centro de
Integração Empresa-Escola) ou do IEL (Instituto Euvaldo Lodi) ou de
órgão oficial de recrutamento de pessoal ou ainda, se estagiário na
Unifesspa, apresentar declaração assinada pelo diretor da unidade na
qual desempenha suas atividades, estando ainda sujeito à confirmação
dos dados no Sistema de Bolsas da Unifesspa.

11.8 Apresentar declaração de bens e valores e de não ter
vínculo empregatício com o serviço público, salvo dentro do per-
missivo constitucional, com opção de vencimentos, se couber.

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das

normas para o concurso contidas nos comunicados, neste Edital e em
outros que forem publicados.

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico publicados no Diário Oficial da União e/ou divulgados na In-
ternet, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

12.3 O candidato poderá obter informações no Atendimento
do CEPS/UFPA, localizado na Universidade Federal do Pará (UFPA)
- Cidade Universitária Profº José da Silveira Netto, Sede do
CEPS/UFPA - Rua Augusto Corrêa, nº 1, Bairro do Guamá, por meio
dos telefones (91) 3201-7266, (91) 3201-8386 e (91) 3201-8387 ou
via Internet, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, ressal-
vado o disposto no subitem 12.5 deste Edital.

12.4 O candidato que desejar relatar ao CEPS/UFPA fatos
ocorridos durante a realização do concurso, deverá fazê-lo ao Aten-
dimento do CEPS/UFPA, postando correspondência para "Centro de
Processos Seletivos (CEPS) - Rua Augusto Corrêa, nº 1, Guamá, CEP
66075-900", encaminhando mensagem pelo fax de número (91) 3201-
7382 ou enviando e-mail para ceps@ufpa.br.

12.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de
datas, locais e horários de realização das provas e resultado final, o
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados
a serem divulgados na forma do subitem 12.2 deste Edital.

12.6 O acesso ao local de prova dar-se-á das 7 às 8 horas. O
candidato deverá estar munido do Cartão de Inscrição e do docu-
mento original de identidade, para ter acesso ao local de prova.

12.6.1 Encerrado o horário de acesso, o candidato que se
retirar do local de provas não poderá retornar em hipótese alguma.

12.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(somente modelo com foto).

12.8 Não serão aceitos como documentos de identidade: cer-
tidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis
e/ou danificados.

12.9 Não será aceita cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

12.10 Por ocasião da realização da prova, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 12.7 deste Edital, não poderá fazer a prova e será au-
tomaticamente eliminado do concurso.

12.11 O candidato que esteja impossibilitado de apresentar,
no dia da realização da prova, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, noventa dias. Nesse caso, o candidato será submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura
e de impressão digital em formulário próprio.

12.11.1 A identificação especial será exigida, também, se o
documento de identificação do candidato apresentar dúvidas relativas
à fisionomia ou à assinatura do portador.

12.12 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

12.13 Não será admitido ingresso de candidato ao local de
realização da prova após o horário fixado para o seu início, conforme
estabelecido no subitem 4.6.1 deste Edital.
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