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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
GABINETE DO REITOR 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL REITOR No 095/2012 
 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, e considerando o 
disposto no Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, DOU de 28/08/2009, Decreto nº 7.232, de 19/07/2010, DOU de 
20/07/2010, torna pública a reconvocação dos candidatos habilitados para a segunda fase do concurso público 
do Cargo Técnico de Laboratório/Área: Modelagem e Cartografia Digital, objeto do Edital nº 61/2012, 13 de 
agosto de 2012, publicado em 14 de agosto de 2012, nas páginas 49 a 54, da Seção 3, número 157, do Diário 
Oficial da União, datas, locais, normas e procedimentos para a realização das provas teórico-práticas, de 
acordo com o estabelecido nos itens 8.2 e 8.3 do supramencionado edital. 

 
Técnico de Laboratório/Área: Modelagem e Cartografia Digital 
1 DIEGO NUNES VALADARES 2899313 PB 75,0 HABILITADO 2ª FASE 
2 ANDERSON MACIEL LIMA DE MEDEIROS 2942670 PB 75,0 HABILITADO 2ª FASE 
3 LIVIA NATASSIA RODRIGUES FERNANDES 3221095 PB 74,0 HABILITADO 2ª FASE 
4 JOSE YURE GOMES DOS SANTOS 3047437 PB 73,0 HABILITADO 2ª FASE 
5 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 2711611 PB 70,5 HABILITADO 2ª FASE 
6 LUCIA HELENA GURJAO DE SOUSA 3004984 PB 70,0 HABILITADO 2ª FASE 
7 LARISSA MARIA ALVES DE ARAUJO 3369474 PB 69,5 HABILITADO 2ª FASE 
8 MONICA REGINA DA SILVA 2673347 PB 69,5 HABILITADO 2ª FASE 
9 PRISCILA PEREIRA SOUZA DE LIMA 2792253 PB 69,0 HABILITADO 2ª FASE 
10 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 64524895 PR 68,5 HABILITADO 2ª FASE 

 
1. As provas serão realizadas no dia de 14/12/2012, no local, data e horário discriminados no item 9 deste 
edital, de acordo com o cargo e o método de avaliação respectivos. 
2. Os candidatos convocados deverão comparecer ao local de realização das provas 30 (trinta) minutos antes 
do horário previsto para o início da prova. 
4. O candidato que não comparecer ao local de realização da prova na data e horário para os quais foi 
convocado será considerado reprovado e eliminado do certame, não cabendo recurso desta decisão. 
5. Para distribuição dos candidatos na escala de provas, é considerada a lista geral de concorrência, conforme 
classificação divulgada. 
5.1. O candidato que chegar após o horário estabelecido para apresentação não terá acesso ao local de 
realização da prova e estará eliminado do concurso. 
5.2. Para ter acesso ao local da prova, o candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos de 
identificação: 

a) Carteiras expedidas por Secretarias de Segurança Pública, por Comandos Militares, pelos Institutos de 
Identificação, por Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos etc.); 
b) Passaporte; 
c) Certificado de Reservista; 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
e) Carteira Nacional de Habilitação; ou 
f) Carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham 
validade como identidade. 

5.3. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio 
eletrônico, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, dicionário, apostila, 
“dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, livro, boné, corretivo líquido, borracha e outros. 
5.4. A Comissão Examinadora não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ocorridos durante a 
realização da prova. 
5.5. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova teórico-prática; 

a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
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b) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas; 
c) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo estabelecido; 
d) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o acompanhamento de fiscal; 
e) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem a permissão da Comissão Examinadora; 
f) descumprir as instruções contidas nas presentes normas; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; ou  
h) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros; 
i) em caso de anormalidade ou problemas técnicos no decorrer da prova a decisão de continuar ou cancelar, 
individual ou coletiva, fica a cargo da Comissão Organizadora do Concurso juntamente com a Comissão 
Avaliadora. 

5.6. O candidato deverá levar caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 
preta ou azul. 
5.7. A prova teórico-prática consistirá na avaliação de situações práticas na área objeto do concurso utilizando o 
software gvSIG, seguida de perguntas que deverão ser respondidas pelos candidatos de forma escrita, ou 
mediante a utilização de procedimentos/técnicas que deverão ser realizados pelos candidatos, conforme 
solicitado. 
5.8. A prova teórico-prática poderá conter itens destinados a avaliar os conhecimentos, as habilidades na 
realização de procedimentos técnicos e as condutas diante das situações práticas que deverão ser realizadas 
pelos candidatos. 
5.9. De acordo com a especificidade de cada situação prática, o candidato disporá de um tempo determinado 
pela banca examinadora para resolver as questões formuladas e/ou os procedimentos/técnicas solicitados. 
5.9.1. Após a apresentação das questões propostas, o candidato será informado sobre o tempo disponível para 
resolvê-las e, sob hipótese alguma, será prorrogado o tempo máximo estabelecido para todos os 
procedimentos/técnicas.  
5.10. Os examinadores registrarão, em Folha de Avaliação Individual, a nota do candidato em cada um dos 
procedimentos/técnicas. 
6. A Comissão de Aplicação deverá divulgar nos locais de realização das provas, os aspectos sob os quais os 
candidatos serão avaliados, bem como a pontuação máxima atribuída a cada um deles. 
7. A nota obtida pelo candidato, nesta fase do concurso, será o resultado da média aritmética das notas 
atribuídas por cada um dos membros da comissão de aplicação da prova. 
8. A pontuação final será determinada de acordo com o que estabelecem os itens 4.28 e 4.29 do Edital nº 
61/2012. 
9. As provas serão realizadas conforme orientações a seguir: 
 
CATEGORIA: Técnico de Laboratório/Área: Modelagem e Cartografia Digital 
Local: Laboratório de Informática do Centro de Desenvolvimento do Servidor Público (CEDESP) – Campus I – 
UFPB – João Pessoa- PB. 
Data: 14/12/2012                     Horário de início: 14h 
Tempo previsto de duração da prova:  
Mínimo: 40 min.  Máximo: 120 minutos. 
MÉTODO: A prova consistirá na interpretação visual de um mapa digital e na utilização de um sistema de 
informação geográfica para modelagem de uma bacia hidrográfica. 

 
João Pessoa/PB, 26 de novembro de 2012. 

 
 

 
MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ 

Reitora 
 
 
 


