
 
           

1.7 Os vencimentos básicos dos cargos são: 

a) Nível de Classificação D: 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); 

b) Nível de Classificação E: R$ 4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos); 
acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).  

1.8 Os requisitos básicos para investidura nos cargos ofertados, a descrição sumária das atividades e os 
conteúdos programáticos das provas encontram-se no ANEXO deste edital, disponível no endereço 
eletrônico http://www.ceps.ufpa.br. 

1.9 Os horários estipulados para o cumprimento das atividades descritas neste edital seguem o horário 
oficial de Belém/PA. 

 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

Serão ofertadas 32 vagas, sendo 30 vagas para a ampla concorrência, 1 vaga reservada para pessoa com 
deficiência e 1 vaga reservada para pessoas negras, para provimento de 20 cargos do quadro permanente da 
Unifesspa. Os cargos disponíveis, as vagas ofertadas e as localidades para as quais as vagas são destinadas 
constam nos quadros 1 e 2 a seguir:  

 
                                         QUADRO 1 - CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D” 

CARGO Nº DE VAGAS LOTAÇÃO PCD NEGROS 
Assistente em Administração 02 Marabá * * 
Técnico de Laboratório/Área: 

Física 
01 Marabá * * 

Técnico de Laboratório/Área: 
Anatomia e Necropsia Veterinária 

01 Xinguara * * 

Técnico de Laboratório/Área: 
Análises Clínicas 

01 Xinguara * * 

Técnico de Laboratório/Área: 
Biologia 

01 São Félix do Xingu * * 

Técnico de Laboratório/Área: 
Edificações 

01 Santana do Araguaia * * 

Técnico de Laboratório/ Área: 
Saneamento 

01 Santana do Araguaia * * 

Técnico em Tecnologia da 
Informação 

01 Marabá * * 

* Não haverá provimento imediato em virtude do quantitativo disponível. No caso de existência de novas 
vagas, no decorrer do prazo de validade do concurso, o cargo será provido por candidato negro ou com 
deficiência mais bem classificado, observados os percentuais de reserva de vagas fixados neste edital. 
 

 

QUADRO 2 - CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E” 
CARGO Nº DE VAGAS LOTAÇÃO PCD NEGROS 

Administrador 07 Marabá 1 1 
01 Rondon do Pará * * 

Sociólogo 01 Marabá * * 
Engenheiro/Área: Engenharia 

Mecânica 
01 

Marabá 
* * 

Engenheiro/Área: Engenharia 
Sanitária 

01 
Marabá 

* * 



 
           

Médico Veterinário/Área: Clínica e 
Cirurgia de Grandes Animais 

01 
Xinguara 

* * 

Médico Veterinário/Área: Clínica 
de Pequenos Animais 

01 
Xinguara 

* * 

Médico Veterinário/Área: Clínica e 
Cirurgia de Pequenos Animais 

01 
Xinguara 

* * 

Pedagogo 01 Xinguara * * 
 

Técnico em Assuntos Educacionais 
01 Rondon do Pará * * 
01 Xinguara * * 
01 São Félix do Xingu * * 
01 Santana do Araguaia * * 

Redator 01 Marabá * * 
Médico/Área: Clínica Geral 02 Marabá * * 
Nutricionista/Habilitação: 

Alimentação Coletiva 
01 

Marabá 
* * 

* Não haverá provimento imediato em virtude do quantitativo disponível. No caso de existência de novas 
vagas, no decorrer do prazo de validade do concurso, o cargo será provido por candidato negro ou com 
deficiência mais bem classificado, observados os percentuais de reserva de vagas fixados neste edital. 

   
 

2.1 A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o Art. 19 da Lei 
n° 8.112/1990, salvo quando houver legislação que estabeleça jornada diversa em virtude de especificação 
do cargo, podendo ser cumprida nos turnos diurno ou noturno, de acordo com as necessidades institucionais 
e o interesse público. 

2.2 Os requisitos básicos para investidura nos cargos ofertados e a descrição sumária das atividades 
encontram-se no Anexo deste edital, disponível no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br. 

3          DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1 Das Inscrições  

3.1.1 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá ler este edital, seus anexos e atos normativos 
neles mencionados, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação 
no concurso e aceita todas as condições nele estabelecidas. 

3.1.2 Só serão admitidas inscrições via internet, solicitadas no período entre 14 horas do dia 09 de 
março de 2018 e 17 horas do dia 27 de março de 2018, no endereço eletrônico 
http://www.ceps.ufpa.br.  

3.1.3 Os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br e seguir 
rigorosamente todas as instruções ali contidas. Neste endereço, os candidatos, além do edital do 
concurso e seus anexos, encontrarão o formulário de solicitação de inscrição no concurso, boleto 
bancário em forma de arquivo eletrônico para impressão e comunicados. 

3.1.4 O formulário de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção, de modo que nele 
constem informações exatas e verídicas, sob pena de cancelamento da inscrição. 

3.1.5 No caso de candidato inscrito para concorrer em dois ou mais cargos, do mesmo nível de 
classificação, será considerada a inscrição que tiver número de protocolo maior. 

3.1.6 Após a efetivação da inscrição, serão permitidas alterações de dados cadastrais do candidato, 
mudança de opção de cargo e/ou localidade escolhida pelo candidato, somente até o último dia de 
inscrições, de acordo com o item 3.1.2 deste edital. 

3.1.7 É de inteira responsabilidade do candidato a confirmação da sua inscrição. O Ceps/UFPA se exime 
de qualquer responsabilidade sobre as inscrições não recebidas por motivo de falha técnica de 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 


