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A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso, designada pelo Ato da 

Reitoria Nº. 007/10, no uso das atribuições legais e, considerando o disposto no item 2.1 

do referido Edital, torna público que estarão abertas inscrições para Concurso Público 

destinado ao provimento de vagas na Carreira do Magistério Superior do quadro de 

pessoal desta Universidade, com lotação nos campi das cidades de Floriano e Picos, no 

estado do Piauí.  

São oferecidas 20 (vinte) vagas para Professor do Magistério Superior, 

distribuídas por locais de lotação, áreas, quantidade e regime de trabalho, discriminadas 

no Quadro de Distribuição de Vagas do Edital. 

 

As inscrições estarão abertas no período de 12 a 21 de dezembro de 2012 e de  

07 a 18 de janeiro de 2013 e  deverão ser realizadas no Protocolo Geral da UFPI, 

situado no bloco SG-7 do Campus Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga, em 

Teresina - PI, CEP 64.049-550, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08h30min as 

12h e 14h às 17h30min. Também podem ser efetivadas por procuração ou por via 

postal, conforme normas previstas no Edital. 

O Edital completo contendo o quadro de distribuição de vagas e o cronograma 

foi publicado no Diário Oficial da União Nº. 237, de 10 de dezembro de 2012, Seção 3, 

p. 63 e 64 e pode ser consultado na home page da Universidade 

http://www.ufpi.br/concursoufpi/, link Concurso, onde também se encontram os temas e 

as sugestões bibliográficas de cada área oferecida no concurso  e a  ficha de inscrição. 

 

 

Teresina, 10 de dezembro de 2012. 

 
Profª. Drª. Antonia Dalva França Carvalho 

Presidente da Comissão 

 


