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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 29/2014-CEAD/UFPI, DE 11 DE AGOSTO DE 2014.

O Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), retifica
o Edital Nº 29/2014-CEAD/UFPI, de 11/08/2014, da seguinte forma:

Onde se lê
2 DAS INSCRIÇÕES – Gratuitas
As inscrições serão realizadas no período de 12 e 13 de agosto de 2014, das 08 à 12 horas, e das
14 as 18 horas, no Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do
Piauí/Recepção, à Rua Olavo Bilac, 1148 – centro sul, Teresina, Piauí – Fone: (86) 3215-4101.

Leia-se
2 DAS INSCRIÇÕES – Gratuitas
As inscrições serão realizadas no período de 12 a 15 de agosto de 2014, das 08 à 12 horas, e das
14 as 17 horas, no Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do
Piauí/Recepção, à Rua Olavo Bilac, 1148 – centro sul, Teresina, Piauí – Fone: (86) 3215-4101.

Onde se lê
3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
* Geral: Ser brasileiro nato, naturalizado com visto permanente.
* Específico - Função – APOIO ACADÊMICO: ser graduado em uma das seguintes áreas: Pedagogia,
História, Sociologia, Administração ou Economia e ter conhecimento e habilidade em informática e
aplicações Web
* Específico - Função – APOIO DE REDE: Ser Tecnólogo em Informática ou ser discente de um dos
Seguintes cursos: Ciências da Computação (bacharelado ou licenciatura) ou e em Sistemas de
Informação, a partir do 5º período

Leia-se
3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
* Geral: Ser brasileiro nato, naturalizado com visto permanente.
* Específico - Função – APOIO ACADÊMICO: ser graduado em uma das seguintes áreas: Pedagogia,
História, Sociologia, Administração ou Economia e ter conhecimento e habilidade em informática e
aplicações Web
* Específico - Função – APOIO DE REDE: Ser Tecnólogo em Informática ou ser graduado ou
discente (a partir do 5º período) em um dos seguintes cursos: Ciências da Computação
(bacharelado ou licenciatura) ou Sistemas de Informação.
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Onde se lê
4 DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
* No ato da inscrição o candidato deverá apresentar o Requerimento de Inscrição (ver ANEXO I)
devidamente preenchido e assinado, acompanhado da cópia dos seguintes documentos, com a
apresentação do original para conferência.
* Documento de Identidade e CPF;
* Diploma de graduação e respectivo Histórico Escolar de curso superior em Instituições
reconhecidas pelo MEC (para candidatos à função de Apoio Acadêmico);

Leia-se
4 DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
* No ato da inscrição o candidato deverá apresentar o Requerimento de Inscrição (ver ANEXO I)
devidamente preenchido e assinado, acompanhado da cópia dos seguintes documentos, com a
apresentação do original para conferência.
* Documento de Identidade e CPF;
* Diploma de graduação e respectivo Histórico Escolar de curso superior em Instituições
reconhecidas pelo MEC; (Para candidatos graduados)
* Comprovante de matrícula ou Declaração de que é aluno regular de curso de graduação em IES
autorizadas pelo MEC, os quais devem ser apresentados na ocasião da inscrição e reapresentados
a cada seis meses pelo candidato convocado. (Para candidatos graduandos)
* Curriculum Vitae comprovado;
* Declaração de Disponibilidade de 20 horas semanais (ver ANEXO II)
Obs.: Em nenhuma hipótese aceitar-se-á entrega ou complementação de documentação fora do
período de Inscrição estabelecido neste Edital, independente do motivo do atraso.

Onde se lê
ANEXO III
CRONOGRAMA
Data

Evento

12/08/2014
a
13/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20 e 21
de 08/2014
22/08/2014
25/08/2014
26/08/2014

Inscrição dos candidatos à recepção - CEAD/UAPI-UFPI, situada na Rua Olavo Bilac
nº 1148 - Praça Saraiva - Centro - Teresina – Piauí - CEP 64001-280 - (Fone: 86 - 3215
- 4101).
Análise das inscrições.
Divulgação dashomologações das inscrições pelo site: cead.ufpi.br
Interposição de recurso contra indeferimento de inscrição
Resultado da interposição de recurso contra indeferimento de inscrição
Análise dos currículos
Resultado da análise dos currículos
Interposição de recursos contra o resultado da análise dos currículos
Resultado da Interposição de recursos contra o resultado da análise dos currículos
Divulgação da lista com os nomes dos candidatos e horários das entrevistas no site:
cead.ufpi.br
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27/08/2014 Entrevistas. Local: Auditório do CEAD/UFPI, situada na Rua Olavo Bilac nº 1148 Praça Saraiva - Centro - Teresina – Piauí - CEP 64001-280 - (Fone: 86-3215-6227)
28/08/2014 Resultado das entrevistas no site: cead.ufpi.br
29/08/2014 Interposição de recursos contra resultado da entrevista
01/09/2014 Resultado das interposições de recursos – entrevistas
Resultado Final

Leia-se
ANEXO III
CRONOGRAMA
Data

Evento

12/08/2014
a
15/08/2014
16/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21 e 22
de 08/2014
25/08/2014

Inscrição dos candidatos à recepção - CEAD/UAPI-UFPI, situada na Rua Olavo Bilac
nº 1148 - Praça Saraiva - Centro - Teresina – Piauí - CEP 64001-280 - (Fone: 86 - 3215
- 4101).
Análise das inscrições.
Divulgação das homologações das inscrições pelo site: cead.ufpi.br
Interposição de recurso contra indeferimento de inscrição
Resultado da interposição de recurso contra indeferimento de inscrição
Análise dos currículos
Resultado da análise dos currículos

26/08/2014 Interposição de recursos contra o resultado da análise dos currículos
27/08/2014 Resultado da Interposição de recursos contra o resultado da análise dos currículos
Divulgação da lista com os nomes dos candidatos e horários das entrevistas no site:
cead.ufpi.br
28/08/2014 Entrevistas. Local: Auditório do CEAD/UFPI, situada na Rua Olavo Bilac nº 1148 Praça Saraiva - Centro - Teresina – Piauí - CEP 64001-280 - (Fone: 86 - 3215 – 4101)
29/08/2014 Resultado das entrevistas no site: cead.ufpi.br
01/09/2014 Interposição de recursos contra resultado da entrevista
02/09/2014 Resultado das interposições de recursos – entrevistas e
Resultado Final

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes
Diretor do CEAD/UFPI
Coordenador UAB na UFPI

