
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  
 

CONCURSO PARA A UFPA REGISTRA 14 MIL INSCRITOS 

Candidatos precisam imprimir cartão de inscrição e conferir locais de prova 

 

 

Informações 

Exatos 14.006 mil candidatos disputam uma das 141 vagas disponibilizadas no concurso público para Técnico-

Administrativos em educação da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao todo, são 50 cargos do quadro permanente 

para o campus de Belém e outras 91 vagas distribuídas nos 11 campi da instituição no interior do estado. Os 

candidatos devem imprimir o cartão de inscrição do concurso que está disponível no site do Centro de Processos 

Seletivos (CEPS), no endereço (www.ceps.ufpa.br), ou ainda no link específico do Concurso Público UFPA 2013 

(http://ceps.ufpa.br/daves/Concurso%20UFPA%202013/concurso_ufpa_2013.htm). A demanda para o concurso foi 

divulgada nesta quarta-feira, 6 de novembro. 

 

Dos mais de 14 mil inscritos no concurso, 141 disputam as vagas reservadas a pessoas com deficiência. Do total de 

inscritos aproximadamente 1.700 decidiram participar do processo seletivo durante a reabertura das inscrições no mês 

de outubro. Com o acréscimo de candidatos, a direção do CEPS orienta todos os participantes a reimprimirem seu 

cartão de inscrição e conferir com atenção seu local de prova. 

 

“Antes da reabertura do concurso os cerca de 12 mil candidatos que já estavam inscritos tiveram acesso a cartão de 

inscrição, mas como recebemos quase 1.700 novos candidatos com o novo período de inscrição, por isso, pode ter 

ocorrido mudança nos locais de prova de algumas pessoas. Assim, tanto os novos candidatos, quanto os antigos devem 

entrar no sistema do concurso e imprimir seu cartão para que não haja problemas na hora das provas. Todos devem 

estar muito atentos em relação ao seu local de prova”, explica Marilucia Oliveira, diretora do CEPS. 

 

Provas - A seleção constará com provas objetivas, prática e de títulos. Tanto para os cargos de nível médio como de 

nível superior, as provas objetivas estão marcadas para o dia 17 de novembro, das 8h as 12h, e conterão 50 questões, 

sendo 25 de conhecimentos básicos e 25 de conhecimentos específicos, exceto para os cargos de Técnico em 

Tecnologia da Informação e Analista de Tecnologia da Informação, que terão 20 questões de conhecimentos básicos e 

30 de conhecimentos específicos.  

 

O conteúdo programático por cargo está disponível aqui 

(http://ceps.ufpa.br/daves/Concurso%20UFPA%202013/Edital%20127.2013Anexo%20II%20-

%20Conte%C3%BAdosProgr.pdf). A prova prática será no dia 1º de dezembro e a prova de títulos, entre os dias 9 e 

10 de dezembro. Em todas as etapas os candidatos chegar aos locais de prova com pelo menos uma hora de 

antecedência e apresentar o cartão de inscrição e um documento original e oficial de identificação com foto. 

 

Serviço: 
Concurso Público para Técnico-Administrativos UFPA 2013 

Cartão de inscrição disponível. 

● Acesse o site do concurso: http://goo.gl/IXMkdA 

● Edital, acesse aqui: http://goo.gl/vuMjSF 

● Veja aqui os cargos disponíveis: http://goo.gl/LyW9zO 

● Mais informações, acesse o site do CEPS: http://goo.gl/1rGEP 

● Confira aqui a demanda para o concurso: http://goo.gl/qeJSDX 

● Confira aqui a demanda para as vagas reservadas a pessoas com deficiência: http://goo.gl/Fbnrv0 

 

Contatos:  
● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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