
 
 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 
COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

 

EDITAL Nº 01/2017–UFPI, de 10 de janeiro de 2017. 
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

COMUNICADO EDITAL Nº 01/2017-UFPI: 

 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Objeto do Edital nº 01/2017-UFPI, comunica 

que,  em razão da dificuldade de acesso à página do concurso, no sítio  da UFPI, o prazo 

final das inscrições será dia 16/02/2017, conforme descrito no Cronograma a seguir: 

 

                                    Teresina, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Cronograma 

DATA EVENTO 

23/01 a 16/02/2017 Período de Inscrições. 

23/01 a 16/02/2017 Inscrição para as Classes A, Nível 1, Adjunto, conforme itens 2.2  do Edital. 

23 a 30/01/2017 Inscrição para as Classes A, Nível 1, Adjunto, conforme itens 2.2.1  do Edital. 

02/02/2017 Divulgação da abertura ou não de vagas para a Classe A, Nível 1, Assistente A (Título de 

Mestre). 

02 a 16/02/2017 
Inscrições para a Classe A, Nível 1, Assistente A, para portadores do título de Mestre, 

caso não tenha candidatos inscritos para a Classe A, Nível 1, Adjunto A, conforme item 

2.2.2 do Edital. 

21/02/2017 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas. 

22 e 23/02/2017 Interposição de recursos contrários ao deferimento ou indeferimento de inscrições. 

03/03/2017 Divulgação do julgamento dos recursos e Homologação das inscrições. 

03/03/2017 Divulgação do local de aplicação da prova escrita. 

26/03/2017 Aplicação da Prova Escrita, nos locais divulgados anteriormente, no horário de 08h30min 

às 12h30min. 

A partir de 27/03/2017 Divulgação, por área, do resultado da Prova Escrita e dos locais onde serão realizados os 

sorteios dos temas da Prova Didática. 

Dois dias úteis após a divulgação, no sítio da 

UFPI, do resultado da Prova Escrita da área. 
Interposição de recurso contrário ao resultado da Prova Escrita*. 

A partir de 28/03/2017 
Sorteio do Tema da Prova Didática, por área, e entrega do Curriculum Vitae, 

devidamente comprovado. 

A partir de 29/03/2017 
Aplicação da Prova Didática, por área, em local a ser informado ao candidato, por 

ocasião do sorteio do tema. 

A partir de 30/03/2017 Divulgação dos resultados da Prova Didática, por área. 

Dois dias úteis após a divulgação, no sítio da 

UFPI, do resultado da Prova Didática. 
Interposição de recurso contrário ao resultado da Prova Didática*. 

A partir de 31/03/2017 Divulgação do resultado da Prova de Títulos. 

Dois dias úteis após a divulgação, no sítio da 

UFPI, do resultado da Prova Didática. 
Interposição de recurso contrário ao resultado da Prova de Títulos*. 

Divulgação posterior. Publicação do resultado final do concurso. 

*O resultado do recurso interposto pelo candidato, em qualquer etapa do concurso, será comunicado diretamente ao mesmo ou a seu 

procurador na sede da Comissão de Concursos (COC). 

 


