
EDITAL Nº 33 DE 05 DEZEMBRO DE 2003  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

 
A Reitora da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização 

concedida pela Portaria nº 2.782 de 02.10.2003 do Ministério de Estado da Educação, publicada no DOU de 03.10.2003, e 
em atendimento ao disposto no Decreto nº 4.175 de 27.03.2002 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
publicado no DOU de 28.03.2002, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas, 
destinados ao provimento de 69(sessenta e nove) vagas de cargos técnico-administrativos constantes do quadro anexo, 
integrante do Quadro de Pessoal Permanente desta Universidade, regido pela Lei nº 8.112 de 11.12.1990, publicada no 
DOU de 12.12.1990 e demais regulamentações pertinentes. 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O concurso será regido por este Edital e será realizado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Administração – PROAD. 
1.2 A PROAD poderá recorrer aos serviços de outros setores da Universidade e/ou de outras Instituições necessários à 
realização do Concurso. 
1.3.Os cargos, carga horária, requisitos, nº de vagas, remuneração e taxa de inscrição estão estabelecidos nos quadros a 
seguir: 
 
CARGOS CH REQUISITOS Nº  

VAGAS  
PDF* 

Nº  
VAGAS  
NPDF** 

REMUN.  
INICIAL 

R$ 

TAXA 
 INSC 

R$ 

PROVA  
PRÁTICA+ 

Administrador 40 Curso Superior nas áreas afins 
(Administração de Empresas e/ou 
Pública) e registro no Conselho 
competente 

 01 817,74 23,00 05 

Arquivista  40 Curso Superior de Arquivologia e 
registro no Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Economista 40 Curso Superior nas áreas afins 
(Economia e/ou Ciências 
Econômicas) e registro no 
Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Engenheiro Civil  
(Segurança do Trabalho) 

40 Curso Superior de Engenharia 
Civil com especialização em 
Segurança do Trabalho e registro 
no Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Jornalista 40 Curso Superior na áreas afins 
(Jornalismo e/ou Comunicação 
Social) e registro no Conselho 
competente 

 01 817,74 23,00 05 

Músico 40 Curso Superior de Música e 
registro no Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Pedagogo 40 Curso Superior de Pedagogia e 
registro no Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Programador Cultural 40 Curso Superior da área Humana e 
registro no Conselho competente 

 01 817,74 23,00 05 

Secretário Executivo 40 Curso Superior de Secretário 
Executivo e registro no Conselho 
competente 

 01 817,74 23,00 05 

Analista de Sistemas 40 Curso Superior em Ciência da 
Computação ou habilitação legal 
como Analista de Sistemas e 
registro no Conselho competente 

 04 817,74 23,00 20 

Bibliotecário-
Documentalista 

40 Curso Superior de 
Biblioteconomia e Documentação 
e registro no Conselho 
competente 

       04 817,74 23,00 20 

Cirurgião Dentista 30 Curso Superior em Odontologia e 
registro no Conselho competente 

       01 817,74 23,00 05 

Assistente de 
Administração 

40 Ensino médio completo 02 41 528,36 16,00 215 

Programador de 
Computador 

40 Ensino médio 
completo/Profissionalizante e/ou 
de Especialização 

 03 528,36 16,00 15 

Técnico em Contabilidade 40 Ensino médio completo/ 
Profissionalizante e/ou de 
Especialização e registro no 
Conselho competente 

 05 528,36 16,00 25 

* PDF – Portador de Deficiência Física. 
** NPDF – Não Portador de Deficiência Física. 
+ Número de candidatos que serão convocados para a prova prática(2ª etapa) de acordo com a ordem de classificação da 
nota obtida nas provas da 1ª etapa. 
 
 



2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas no prédio do Espaço Cultural, na sala da COPEVE, Praça Sinimbú, s/n – Centro – 
Maceió – Alagoas, no período de 19.01.2004 a 13.02.2004, das 08:00h às 16:00h. A taxa de inscrição deverá ser paga 
através de depósito bancário na conta corrente nº 5197-7 do Banco do Brasil, agência 3557-2, no período de 05 a 
23.01.2004. 
2.2. São condições para concorrer aos cargos: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) possuir idade mínima de 18 anos no ato da inscrição; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
f) possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido, conforme indicado no item 1.3 
g) estar inscrito no órgão fiscalizador do exercício profissional e devidamente em dia com as demais exigências legais, 
quando for o caso; 
h) não acumular cargo, emprego e funções públicas, exceto aqueles permitido na lei, assegurada a hipótese de opção dentro 
do prazo para posse determinada no § 1º do art. 13 da Lei nº 9.527/97; 
i) por ocasião da nomeação, o candidato convocado deverá comprovar, sob pena de anulação da inscrição e de todos os ato 
dela decorrentes, que satisfaz aos requisitos das alíneas “a” e “h” do subitem 2.2. 
2.3. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar: 
a) uma fotocópia legível (frente e verso) da carteira de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou pelas 
Forças Armadas, Polícia Militar, Ordens ou Conselhos e Carteira Nacional de Habilitação com foto (que por Lei Federal 
valem como documento de identidade), acompanhada do documento original, sem rasuras, deformações ou violações; 
b) ficha de inscrição (fornecida pela COPEVE) totalmente preenchida, sem rasuras e/ou emendas, assinada pelo candidato 
ou seu procurador; 
c) comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
d) uma foto 3x4 recente (a partir de 2002). 
2.4. No caso de inscrição por procuração deverão ser entregues o instrumento do mandato, a cópia do documento de 
identidade do procurador e os documentos do candidato relacionados no subitem 2.3 
2.5. A procuração deverá ser outorgada pelo candidato por instrumento particular, com firma reconhecida em Cartório ou 
por instrumento público dando poderes para inscrevê-lo no cargo a que pretende concorrer. 
2.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos em nenhuma hipótese, pedidos para alteração de cargo ou restituição do valor 
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.    
2.7. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, via Internet, condicional e/ou extemporâneas, ou por qualquer 
outra via não especificada neste Edital. 
2.8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e/ou do seu procurador. A 
Universidade dispõe do direito de excluir do processo seletivo o candidato, cuja ficha for preenchida com dados incorretos, 
incompletos ou se constatar, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 
2.9. Serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência, em caso de aprovação, 5% (cinco por cento) do total das 
vagas dos cargos, cujo número de vagas seja igual ou superior a 10, desde que a deficiência de que são portadoras, seja 
compatível com as atribuições do cargo. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão 
preenchidas pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem classificatória. 
2.10. Os candidatos portadores de deficiência deverão, no ato da inscrição, especificar o tipo da deficiência e submeter-se 
quando convocados à perícia realizada pela Junta Médica Oficial da UFAL, que decidirá sobre a qualificação do candidato 
como deficiente ou não e se o grau de deficiência o habilita para o cargo. 
2.11. O candidato portador de necessidade especial poderá solicitar condição especial para a realização das provas, 
conforme previsto no art.40, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3298/99, devendo solicitá-lo no formulário de inscrição. 
2.12. A inobservância do disposto no subitem 2.10 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos 
candidatos em tal condição. 
 
3. DAS PROVAS E DO JULGAMENTO 
3.1. O Concurso Público constará de provas de Português, Conhecimentos Gerais e Específicos e de Informática, com 
questões objetivas de múltipla escolha (1ª etapa) e Prova Prática (2ª etapa), que versarão sobre o conteúdo programático a 
ser divulgado no Manual do Candidato. 
3.2. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos em qualquer uma 
das provas da 1ª etapa. 
3.3. Será eliminado na prova prática (2ª etapa) o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos da prova. 
3.4. Na hipótese de surgirem novas vagas, observado o prazo de validade do Concurso, a Administração poderá convocar 
outros aprovados obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação da nota final. 
3.5. A nota final será obtida pela soma dos pontos das provas objetivas e da prova prática. 
3.6. Ocorrendo empate na última colocação dos classificados para a 2ª etapa, em qualquer cargo, os candidatos empatados 
farão a prova prática.  
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
4.1. A Prova Objetiva (1ª etapa) será realizada no dia 21.03.2004, das 14:00h às 17:00h, no local a ser divulgado no Cartão 
de Inscrição do candidato. Os portões serão fechados às 13:50h. São de inteira responsabilidade do candidato a identificação 
correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova 01:00h (uma) hora antes do horário previsto para início 
das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, Cartão de Inscrição e o original do Documento Oficial de 
Identidade. Não será permitido ao candidato prestar prova sem qualquer desses documentos. 
4.3. No caso de perda ou extravio dos documentos exigidos, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em Órgão Policial. 



4.4. Será proibido ao candidato ingressar no local de prova com qualquer objeto tais como: telefone celular, bip, máquina de 
calcular (também em relógio) ou similar, walkman, agenda eletrônica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagem ou 
portando armas, não sendo permitido consulta de qualquer espécie. 
4.5. Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) não comparecer ao local das provas; 
b) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra disciplina ou desacatar a quem quer que esteja 
investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas. 
4.6. O candidato ao terminar as provas deverá entregar ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas, só podendo 
ausentar-se do recinto após decorrido 90(noventa) minutos do tempo total estabelecido para a prova. 
4.7. O tempo de duração da prova será de 3(três) horas. O candidato não poderá ultrapassar esse tempo, pois a prova será 
recolhida pelo fiscal da sala. 
4.8. Os três últimos candidatos só poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura na lista de presença.  
4.9. Na correção do Cartão Resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
4.10. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que procederá de acordo com as 
instruções nele contidas. 
4.11. A prova prática (2ª etapa) será realizada no período de12 a 16.04.2004, a partir das 8:00h no Campus Universitário. 
4.12. O número de candidatos convocados para a prova prática (2ª etapa), corresponde a proporção de 5(cinco) para cada 
01(uma) vaga, obedecendo a ordem de classificação nas provas da 1ª etapa. 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
5.1. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da nota final. 
5.2. No caso de empate entre dois ou mais candidatos serão adotados sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 
a) maior nota na prova de Conhecimento Específico; 
b) maior nota na prova prática; 
c) maior nota na prova de Português e 
d) maior idade. 
 
6. DO RESULTADO DO CONCURSO 
6.1. O Gabarito Oficial das provas objetivas e das provas práticas será afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do 
Espaço Cultural, no dia seguinte à realização das provas. 
6.2. O resultado final do Concurso será homologado pela Magnífica Reitora e publicado no Diário Oficial da União, na 
forma e nas condições previstas no presente Edital. 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1. O candidato que desejar apresentar recurso contra o Gabarito Oficial das Provas Objetivas deverá fazê-lo, por escrito, 
entregando-o no Protocolo Geral da Reitoria desta Universidade, no Campus Universitário, no horário das 8:00 às 12:00h e 
das 14:00 às 17:00h, no prazo de 48 horas após a sua divulgação nos quadros de avisos da Reitoria e Espaço Cultural. 
7.2. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato. No requerimento não poderá conter nome ou qualquer indicação 
que possa identificar o candidato. 
7.3. Não será aceito recurso por via postal, por FAX ou e-mail, ou fora do prazo e sem fundamentação, nem considerado 
aqueles em que o recorrente de alguma forma se identificar. 
7.4. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 
7.5. No caso de provimento de recurso interposto na forma do subitem 7.4, poderá haver, eventualmente, alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do 
candidato que não obtiver a nota mínima exigida no subitem 3.2. 
7.6. Do resultado da prova  prática (2ª etapa), dadas as características de que se reveste, não haverá interposição de recurso. 
 
8. DA VALIDADE DO CONCURSO 
8.1.O prazo de validade do concurso será de 1(um) ano, a contar da data de publicação no Diário Oficial da União da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFAL, de acordo com o disposto 
no Decreto nº 4.175 de 27.03.2002, publicado no DOU de 28.03.2002. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. O provimento dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos. 
9.2. A habilitação no concurso público não assegura ao candidato o direito à nomeação, mas apenas a expectativa de ser 
admitido segundo a ordem classificatória ficando a concretização desse ato condicionado à observância das disposições 
legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e à conveniência da Administração. 
9.3. Observadas as necessidades operacionais da Universidade, o candidato habilitado e classificado nos limites e formas 
definidos neste Edital e nas Instruções Específicas, será convocado para nomeação, por telegrama com Aviso de 
Recebimento (AR), encaminhado, unicamente, para o endereço constante da Ficha de Inscrição, que deverá ser mantido 
atualizado pelo candidato, junto à PROAD/UFAL, ficando o convocado obrigado a declarar se aceita ou não o cargo, no 
prazo máximo de 05(cinco) dias. 
9.4. O candidato convocado que não atender ao subitem anterior será considerado desistente, perderá o direito à nomeação e 
será substituído pelo candidato imediatamente subseqüente na lista de classificação final do mesmo cargo, considerando-se 
a omissão também como desistência. 
9.5. O resultado final publicado no Diário Oficial da União, constitui-se no único documento hábil para comprovar a 
habilitação do candidato. 
9.6. A inscrição no concurso implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste 
Edital e nas Instruções Específicas, expedientes dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 
9.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Magnífica Reitora. 

 
ANA DAYSE REZENDE DÓREA 

REITORA 


