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RETIFICAÇÃO

No Edital N° 11/2019-UFPI, de 4 de Dezembro de 2019, publicado no D.O.U. Nº 239, nas

páginas 94 a 97, na seção 3, no dia 11 de dezembro de 2019, no Cronograma,

ONDE SE LÊ:

16/03/2020 Divulgação do local de aplicação da prova escrita

26/04/2020
Aplicação da Prova Escrita, no horário e locaisdivulgados

anteriormente

A partir de 27/04/2020

Divulgação, por área, do resultado da Prova Escrita e dos

locais onde serão realizados os sorteios dos temas da

Prova Didática

Até 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 28/04/2020
Sorteio do Tema da Prova Didática,por área, e entrega

doCurriculum Vitae (comcópias,devidamente comprovadas)

A partir de 29/04/2020

Aplicação da Prova Didática, por área, em local a ser

informado diretamente ao candidato, por ocasião do

sorteio do tema

A partir de 30/04/2020 Divulgação dos resultados da Prova Didática, por área

Até 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 04/05/2020 Divulgação do resultado da Prova de Títulos

LEIA-SE:

30/11/2020 Divulgação do local de aplicação da prova escrita

06/12/2020
Aplicação da Prova Escrita, no horário e locaisdivulgados

anteriormente

A partir de 07/12/2020

Divulgação, por área, do resultado da Prova Escrita e dos

locais onde serão realizados os sorteios dos temas da

Prova Didática

Até 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 08/12/2020
Sorteio do Tema da Prova Didática,por área, e entrega

doCurriculum Vitae (comcópias,devidamente comprovadas)

A partir de 09/12/2020

Aplicação da Prova Didática, por área, em local a ser

informado diretamente ao candidato, por ocasião do

sorteio do tema

A partir de 10/12/2020 Divulgação dos resultados da Prova Didática, por área

Até 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 11/12/2020 Divulgação do resultado da Prova de Títulos

2. ONDE SE LÊ:

2.23.3 A realização do procedimento de heteroidentificação, bem como a data de interposição

de recursos e respectivos resultados, será em data prevista no Cronograma de Execução. 2.23.4 O

candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do Concurso

Público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 2.23.5 O procedimento de

heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos



interpostos pelos candidatos. 2.23.6 O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento

para fins de heteroidentificação,será eliminado do Concurso Público, dispensada a convocação

suplementar de candidatos não habilitados.

LEIA-SE:

2.23.3 A realização do procedimento de heteroidentificação, bem como a data de interposição

de recursos e respectivos resultados, será em data prevista no Cronograma de Execução e ocorrerá de

forma exclusivamente online pelo endereço eletrônico https://questionariocer.ufpi.br/. 2.23.4 O

candidato que não submeter sua solicitação online ao procedimento de heteroidentificação será

eliminado do Concurso Público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

2.23.5 O procedimento de heteroidentificação ocorrerá conforme Edital ou Nota Informativa de

orientações gerais a ser divulgada pela COC. 2.23.6 O candidato que não atender às orientações

específicas ao procedimento para fins de heteroidentificação, será eliminado do Concurso Público,

dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


