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a) nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de
vencimento 01, correspondente a R$ 2.446,96 (dois mil, quatrocentos
e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), acrescido de auxílio
alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito
reais), totalizando R$ 2.904,96 (dois mil, novecentos e quatro reais e
noventa e seis centavos), para o cargo de Assistente em Adminis-
tração.

b) nível de classificação E, nível de capacitação I, padrão de
vencimento 01, correspondente a R$ 4. 180,66 (quatro mil, cento e
oitenta reais e sessenta e seis centavos), acrescido de auxílio ali-
mentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito
reais), totalizando R$ 4.638,66 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito
reais e sessenta e seis centavos), para o cargo de Jornalista.

15.3. O regime de trabalho será o de 40 (quarenta) horas
semanais para o cargo de Assistente em Administração e o de 25
(vinte e cinco) horas semanais para o cargo de Jornalista.

15.4. Respeitada a opção de cargo/área/campus indicada pelo
candidato, no ato da inscrição, a Universidade Federal do Ceará
estabelecerá, tendo em vista as necessidades da Instituição, o local e
o horário de trabalho (diurno/noturno), importando a inscrição do
candidato a sua anuência com essas condições.

16. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Atividade Data
ISENÇÃO

Solicitação de isenção - Internet. 1º a 03/set/2017
Resultado da solicitação de isenção (deferida e negada). 11 / s e t / 2 0 1 7
Recebimento de recurso administrativo contra resultado da isenção. 12/set/2017
Divulgação do resultado do recurso administrativo contra resultado
da isenção.

15/set/2017

INSCRIÇÃO
Solicitação de inscrição - Internet. 16 a 24/set/2017
Envio do laudo médico, nos casos de solicitação de atendimento es-
pecial para pessoas com deficiência.

16 a 24/set/2017

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 25/set/2017
Divulgação das inscrições confirmadas, indeferidas e irregulares. 29/set/2017
Regularização das inscrições. 02/out/2017
Divulgação dos inscritos e da concorrência. 04/out/2017

P R O VA S
Divulgação do local de provas. 21/nov/2017

DATA DAS PROVAS 26 /nov/2017
Divulgação dos gabaritos (a partir das 16h). 26/nov/2017
Recebimento de recurso administrativo contra a elaboração e/ou ga-
barito.

27/nov/2017

Divulgação do resultado do recurso administrativo contra a elabo-
ração e/ou gabarito.

04/dez/2017

Divulgação do resultado preliminar das provas da 1ª Fase. 05/dez/2017
Recebimento de recurso administrativo contra o resultado preliminar
das provas da 1ª Fase.

06/dez/2017

Resultado do recurso administrativo contra o resultado preliminar
das provas da 1ª Fase.

07/dez/2017

Divulgação da relação dos classificados para a 2ª Fase - prova de
Redação.

08/dez/2017

Divulgação do resultado preliminar da prova de Redação e cópia da
Folha-Definitiva e do espelho de correção.

12/jan/2018

Recebimento de recurso administrativo contra o resultado preliminar
da prova de Redação.

15/jan/2018

Resultado do recurso administrativo contra o resultado preliminar da
prova de Redação.

25/jan/2018

Divulgação do resultado final preliminar. 29/jan/2018
Recebimento de recurso administrativo contra resultado final preli-
m i n a r.

30/jan/2018

Resultado do recurso administrativo contra resultado final prelimi-
n a r.

31/jan/2018

Divulgação do resultado final do concurso e encaminhamento para
homologação e publicação no DOU.

31/jan/2018

17. DOS RECURSOS
17.1. Do resultado final da concessão de isenção da taxa de

inscrição, caberá Recurso Administrativo, que deverá ser encami-
nhado à Coordenadoria de Concursos - CCV, das 8h às 18h do dia 12
de setembro de 2017, exclusivamente, através de formulário ele-
trônico próprio, disponibilizado no endereço eletrônico da CCV. O
resultado do Recurso Administrativo será divulgado no dia 15 de
setembro de 2017, no referido endereço eletrônico.

17.2. Para recorrer da inscrição indeferida ou irregular o
candidato deverá preencher formulário eletrônico próprio, disponi-
bilizado no endereço eletrônico da CCV, escanear o boleto bancário
quitado - no período previsto no subitem 4.3. e/ou atestado médico,
conforme o caso, e enviá-los à CCV através do endereço eletrônico
htpp://www.ccv.ufc.br, no período compreendido entre as 8h e as 18h
do dia 02 de outubro de 2017. A relação dos inscritos e da con-
corrência será divulgada no dia 04 de outubro de 2017, no referido
endereço eletrônico.

17.3. O candidato poderá recorrer quanto à elaboração e/ou
gabarito das provas da Primeira Fase, mediante o preenchimento do
formulário eletrônico próprio, disponibilizado no endereço eletrônico
da CCV, no período compreendido entre as 8h e as 18h do dia 27 de
novembro de 2017. O resultado do Recurso Administrativo será di-
vulgado no dia 04 de dezembro de 2017, no referido endereço ele-
trônico. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candi-
datos. O recurso interposto pelo candidato, especificando as razões de
sua irresignação, deverá ser claro, consistente e objetivo para que seja
passível de análise, caso contrário, será preliminarmente indeferido.

17.4. Se do exame de recurso resultar anulação de questão
integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recor-
rido.

17.5. Caberá recurso do resultado preliminar das provas da
Primeira Fase, exclusivamente, mediante preenchimento de formu-
lário eletrônico próprio disponibilizado no endereço eletrônico da
CCV, das 8h às 18h do dia 06 de dezembro de 2017. O resultado do
requerimento será divulgado, exclusivamente, no referido endereço
eletrônico, no dia 07 de dezembro de 2017.

17.6. Caberá recurso do resultado preliminar da Segunda
Fase, prova de Redação, exclusivamente, mediante preenchimento de
formulário eletrônico próprio disponibilizado no endereço eletrônico
da CCV, das 8h às 18h do dia 15 de janeiro de 2018. O resultado do
requerimento será divulgado, exclusivamente, no referido endereço
eletrônico, no dia 25 de janeiro de 2018.

17.7. Caberá recurso do resultado final preliminar, exclu-
sivamente, mediante preenchimento de formulário eletrônico próprio
disponibilizado no endereço eletrônico da CCV, das 8h às 18h do dia
30 de janeiro de 2018. O resultado do requerimento será divulgado,
exclusivamente, no referido endereço eletrônico, no dia 31 de janeiro
de 2018.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Observadas as disposições legais pertinentes e as ne-

cessidades operacionais da Universidade, o candidato classificado nos
limites e formas definidas neste Edital, será convocado para no-
meação por e-mail e/ou por ofício encaminhado através da Empresa
Brasileira de Correios, com Aviso de Recebimento (AR). Para citada
convocação serão utilizados o e-mail e/ou o endereço constantes do
Formulário de Solicitação de Inscrição, os quais deverão ser mantidos
atualizados pelo candidato, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas/Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação/Divisão de
Concursos e Provimento, presencialmente, na Rua Paulino Nogueira

nº 315, Bloco II - Altos - Benfica - CEP 60020-270, Fone
(85)3366.7407 ou pelo e-mail dicon.progep@ufc.br.

18.2. O candidato convocado fica obrigado a declarar, no
prazo estipulado no e-mail e/ou ofício de convocação mencionados no
subitem anterior, se aceita ou não a nomeação para o cargo. Caso não
aceite, deverá assinar termo de desistência, sendo substituído pelo
candidato imediatamente subsequente na lista de classificação final do
mesmo cargo/área/campus, considerando-se a omissão também como
desistência.

18.3. É facultado ao candidato convocado para nomeação
solicitar, mediante formulário próprio, a inclusão de seu nome no
final da relação de classificados do cargo/área/campus para o qual
concorreu. Nesse caso, o candidato será reclassificado no último lugar
da citada relação, ficando a sua nomeação condicionada à nomeação
ou desistência de todos os candidatos com melhor classificação.

18.4. A Universidade Federal do Ceará poderá, observada a
ordem de classificação, indicar para nomeação em outra Instituição
Federal de Ensino - IFE, candidatos classificados neste Concurso.
Será facultado ao candidato aceitar ou não, mediante termo de acei-
tação. Caso não aceite, o candidato permanecerá na mesma colocação
da lista de classificação final.

18.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de aprovação no processo seletivo, valendo para este
fim, o resultado do Concurso publicado no Diário Oficial da União.

18.6. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato de-
verá orientar-se no sentido de recolher o valor da taxa de inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições
exigidas para o Concurso.

18.7. Para assegurar a lisura e a segurança do Concurso,
durante a realização das provas poderá ser adotado o procedimento de
identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento
de identidade, coleta da assinatura e das impressões digitais.

18.8. A Coordenadoria de Concursos - CCV disponibilizará
o boletim de desempenho individual para consulta por meio do CPF
e da senha cadastrados, no momento da inscrição, no endereço ele-
trônico da CCV, seguindo o Calendário de Atividades.

18.9. A inscrição no Concurso implicará o conhecimento e
tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e nos seus
Anexos, expediente dos quais não poderá o candidato alegar des-
conhecimento.

18.10. Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a divulgação
do resultado final do Concurso, a Folha-Resposta referente às provas
de Múltipla Escolha, bem como a Folha-Definitiva da prova de Re-
dação, serão destruídas.

18.11. O resultado final do Concurso será homologado, pu-
blicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço ele-
trônico http://www.ccv.ufc.br, a partir do dia 31 de janeiro de 2018.

18.12. Todos os horários previstos neste Edital são regidos
pelo horário de Fortaleza.

18.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico
R e i t o r.

HENRY DE HOLANDA CAMPOS

ANEXO I
QUADRO RESUMO

CÓDIGOS DOS
CARGOS

CARGOS CLASSE/NÍ-
V E L / PA D R Ã O

VAGAS PARA
AMPLA CON-
CORRÊNCIA

VAGAS PARA PES-
SOAS COM DEFI-

CIÊNCIA

VAGAS PARA PES-
SOAS NEGRAS

TO TA L
DE VAGAS

REGIME QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO EXIGIDA

VAGAS PARA O CAMPUS DE CRATEÚS
01 Assistente em Administração D-I/01 01 - - 01 40h Ensino médio profissionalizante ou médio completo.

VAGAS PARA O CAMPUS DE QUIXADÁ
02 Assistente em Administração D-I/01 01 - - 01 40h Ensino médio profissionalizante ou médio completo.

VAGAS PARA O CAMPUS DE RUSSAS
03 Assistente em Administração D-I/01 01 - - 01 40h Ensino médio profissionalizante ou médio completo.

VAGAS PARA O CAMPUS DE SOBRAL
04 Assistente em Administração D-I/01 01 - - 01 40h Ensino médio profissionalizante ou médio completo.

VAGAS PARA O CAMPUS DE FORTALEZA
05 Jornalista/Assessoria de Imprensa E-I/01 01 - - 01 25h Curso Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jor-

nalismo, reconhecido pelo MEC e registro profissional na Delegacia Regional
do Trabalho do Ministério do Trabalho.

CARGO: JORNALISTA
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
REMUNERAÇÃO: R$ 4.638,66 (quatro mil, seiscentos e

trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 (setenta reais)
REMUNERAÇÃO: R$ 2.904,96 (dois mil, novecentos e

quatro reais e noventa e seis centavos)..

ANEXO II
PROGRAMAS

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura
Objetivo geral: Exploração de leitura para a compreensão

literal, interpretativa e crítica dos diversos tipos de textos. Conteúdo:
1. Identificação das relações de coerência: 1.1. ideia principal / idéias
secundárias; 1.2. relação de causa e efeito; 1.3. relação de com-
paração e contraste; 1.4. sequência temporal e espacial. 2. Iden-

tificação das relações coesivas: 2.1. referência; 2.2. substituição;
2.3.elipse; 2.4. repetição. 3. Identificação do significado de palavras
recorrendo ao contexto. 4. Identificação do sentido entre palavras:
4.1. sinonímia/ antonímia / polissemia; 4.2. hiponímia /hiperonímia;
4.3. campo semântico. 5. Identificação da natureza dos vários tipos
textuais: 5.1.narrativo; 5.2. descritivo; 5.3. expositivo; 5.4. argumen-
tativo. 6. Reconhecimento da especificidade dos gêneros textuais: 6.1.
elementos constitutivos e sua organização; 6.2. características lin-
guísticas; 6.3. funções dos textos. 7. Reconhecimento do propósito do
autor. 8. Reconhecimento das informações implícitas. 9. Reconhe-
cimento de fato e de opinião. 10. Reconhecimento do propósito co-
municativo. 11. Reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes
do emprego de recursos expressivos.

Gramática
Objetivo geral: Análise dos aspectos fonológicos, gráficos,

morfológicos e sintáticos de um texto. Conteúdo: 1. Fonologia: 1.1.
distinção de fonemas e letras; 1.2. reconhecimento de valores fo-
néticos de alguns fonemas; 1.3. identificação da correta representação
gráfica dos fonemas e dos vocábulos; 1.4. divisão silábica. 2. Or-
tografia e pontuação: 2.1.aplicação das normas estabelecidas no sis-

tema ortográfico adotado no Brasil, considerando-se o que prescreve
o Decreto Nº. 6.583, de 29 de setembro de 2008; 2.2. emprego dos
sinais gráficos (vírgula, reticências, ponto-e-vírgula, aspas, travessão,
parênteses etc). 3. Morfologia: 3.1. identificação, pela função sin-
tática, da classe das palavras; 3.2. identificação das flexões nominais
e verbais; 3.3. flexão de nomes e verbos, de acordo com as normas da
língua padrão; 3.4. emprego dos pronomes; 3.5. reconhecimento das
vozes verbais; 3.6. reconhecimento do valor conectivo do pronome,
da preposição e da conjunção; 3.7. emprego da crase; 3.8. reco-
nhecimento dos elementos mórficos das palavras; 3.9. distinção entre
composição e derivação; 3.10. reconhecimento dos cognatos das pa-
lavras; 3.11. decomposição dos vocábulos em suas unidades mínimas
de significação. 4. Sintaxe: 4.1. reconhecimento dos termos da ora-
ção; 4.2. identificação da oração no período; 4.3. justificação de casos
de concordância nominal e verbal; 4.4. distinção entre regentes e
regidos; 4.5. classificação dos verbos quanto a sua predicação; 4.6.
distinção de sentido pela disposição sintática das palavras no enun-
ciado; 4.7. distinção entre ordem direta e ordem inversa.


