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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 de
Múltipla Escolha, exclusivamente, mediante preenchimento de for-
mulário eletrônico próprio disponibilizado no endereço eletrônico da
CCV, das 8 h às 18 h do dia 29 de novembro de 2017. O resultado do
requerimento será divulgado, exclusivamente, no referido endereço
eletrônico, no dia 30 de novembro de 2017.

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 ao qual con-
correu. 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 será destruída.

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 30 de novembro de
2017.

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 Administrador E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Administração reconhecido pelo MEC e registro no Con-

selho competente.
02 Bibliotecário-Documentalista E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação reconhecido pe-

lo MEC e registro no Conselho competente.
03 Engenheiro/Civil E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Engenharia na área reconhecido pelo MEC e registro no

Conselho competente.
04 Psicólogo/Escolar e Educacional E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Psicologia reconhecido pelo MEC e registro no Conselho

competente.
05 Técnico em Assuntos Educacionais E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas reconhecido pelo MEC.

VAGAS PARA O CAMPUS DE FORTALEZA
06 Engenheiro/Civil E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Engenharia na área reconhecido pelo MEC e registro no

Conselho competente.
07 Farmacêutico E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Farmácia reconhecido pelo MEC e registro no Conselho

competente.
08 Médico/Psiquiatria E-I/01 01 01 20h Curso Superior em Medicina + Residência Médica em Psiquiatria, reconhecidos

pelo MEC e registro no Conselho competente.
09 Odontólogo E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Odontologia reconhecido pelo MEC e registro no Conselho

competente.
10 Técnico em Arquivo D-I/01 01 01 40h Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo + Curso

Técnico na área ou Ensino Médico completo + experiência de
06 (seis) meses na área, comprovada mediante declaração de Instituição Pública

ou registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CPTS.
11 Técnico em Contabilidade D-I/01 02 02 40h Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo + Curso

Técnico na área ou e registro no Conselho competente.
VAGAS PARA O CAMPUS DE QUIXADÁ

12 Psicólogo/Escolar e Educacional E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Psicologia reconhecido pelo MEC e registro no Conselho
competente.

VAGAS PARA O CAMPUS DE RUSSAS
13 Engenheiro/Civil E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Engenharia na área reconhecido pelo MEC e registro no

Conselho competente.
14 Técnico em Assuntos Educacionais E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas reconhecido pelo MEC.

VAGAS PARA O CAMPUS DE SOBRAL
15 P s i c ó l o g o / O rg a n i z a c i o n a l E-I/01 01 01 40h Curso Superior em Psicologia reconhecido pelo MEC e registro no Conselho

competente.

CARGOS: ADMINISTRADOR, BIBLIOTECÁRIO-DOCU-
MENTALISTA, ENGENHEIRO/ÁREA, FARMACÊUTICO, MÉDI-
CO/ÁREA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO/ÁREA, TÉCNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS.

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: TÉCNICO EM ARQUIVO E TÉCNICO EM

C O N TA B I L I D A D E
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

LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos)
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 / ideias
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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: ADMINISTRADOR
1. Administração Geral e Gestão Estratégica: Administração:

conceitos e objetivos; Níveis hierárquicos e competências gerenciais;
Processo Administrativo: planejamento, organização, direção e con-
trole; Gestão estratégica: conceitos, modelos, formulação e imple-
mentação; Gestão por resultados. 2. Organização, Sistemas e Mé-
todos: Sistemas administrativos; Sistemas de informações gerenciais;

Estrutura organizacional; Departamentalização; Linha e assessoria;
Atribuições das unidades organizacionais; Delegação, centralização e
descentralização; Amplitude de controle e níveis hierárquicos; Me-
todologia de levantamento, análise desenvolvimento e implementação
de métodos administrativos; Técnicas de representação gráfica; For-
mulários; Arranjo físico; Manuais administrativos; Controle e ava-
liação; Desenvolvimento organizacional; Gestão de Processos. 3. Ges-
tão de Pessoas: Gestão estratégica de pessoas; Divisão e organização
do trabalho; Gestão de carreiras; Remuneração estratégica; Recru-
tamento, seleção e demissão. Treinamento, desenvolvimento e ca-
pacitação; Avaliação de desempenho; Qualidade de vida no trabalho;
Gestão participativa em recursos humanos; Gestão por competências.
4. Comportamento Organizacional: Processos relacionados ao indi-
víduo: aprendizagem e percepção; personalidade; atitude e valores;
motivação e comprometimento; estresse no ambiente de trabalho.
Processos relacionados aos grupos: equipes e processos sociais; li-
derança; comunicação; tomada de decisão; grupos e equipes; conflito,
poder e política. Cultura organizacional. Mudança organizacional. 5.
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: Recursos ma-
teriais e patrimoniais; aquisição de recursos materiais e patrimoniais;
administração de materiais - estoques; Administração patrimonial e
instalações; Obrigatoriedade da licitação e contratação direta; Mo-
dalidades de licitação; Procedimentos da licitação. 6. Administração
Pública: Caracterização da gestão pública. Governabilidade, gover-
nança e prestação de contas dos resultados das ações (accountability).
Mecanismos de controle interno e externo. Fundamentos constitu-
cionais do Estado e de controle da administração pública no Brasil.
Desafios e perspectivas da administração pública contemporânea. Da
administração pública burocrática à gerencial. Terceirização. Orça-
mento Público: conceito e princípios; o ciclo orçamentário, créditos
adicionais, estágios das despesas públicas, empenho, liquidação e
pagamento; Classificação das receitas correntes, das despesas cor-
rentes e de capital; Elaboração de propostas orçamentárias; Controle
e execução orçamentária. 7. Legislação: Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações


