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EDITAL N. 07/ 2021 CEAD/UFPI
(Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas e à

formação de cadastro de reserva de profissionais
habilitados à função de apoio administrativo junto ao

CEAD/UFPI/UAB)

CEAD/UFPI

NOVO CRONOGRAMA

A comissão de seleção , no uso de suas atribuições legais, e diante da
instabilidade apresentada no site da Universidade Federal do Piauí devido a um
problema externo no Ponto de Presença da RNP no Piauí, rede de internet que
abastece a UFPI e outras instituições de pesquisa no Estado, durante a data de
11/08/2021, RESOLVE:
a) Alterar o cronograma disposto no ANEXO I. do Edital, que passa a ter a
seguinte redação:

ETAPAS DATA/PERÍODO HORÁRIO
Publicação do Edital 27/07/2021 Até às 18:00

Período de inscrição 28/07/2021
a
05/08/2021

Até às 23:59 do
dia 31/07/2021

Homologação das inscrições 06/08/2021 Até às 18:00
Interposição de recurso à homologação das
inscrições

07/08/2021 Até às 23:59

Resultado de recurso à homologação das inscrições e
divulgação da homologação das inscrições pós-
recurso

09/08/2021 Até às 18:00

Divulgação do resultado da análise de currículo 12/08/2021 Até às 10:00
Interposição de recurso ao resultado da análise de
currículo

13/08/2021 Até às 18:00

Resultado de recurso ao resultado da análise de
currículo e divulgação da análise de currículo pós-
recurso

14/08/2021 Até às 18:00



Divulgação dos candidatos classificados para
entrevista e convocação para entrevista

16/08/2021 Até às 10:00

Realização das entrevistas
17/08/2021
a
19/08/2021

Conforme
cronograma a
ser divulgado

Divulgação do resultado da entrevista 19/08/2021 Até às 18:00
Interposição de recurso ao resultado da entrevista 20/08/2021 Até às 23:59
Resultado de recurso ao resultado da entrevista e
divulgação do resultada da entrevista pós-recurso

21/08/2021 Até às 18:00

Divulgação do resultado preliminar 21/08/2021 Até às 18:00
Interposição de recurso ao resultado preliminar 23/08/2021 Até às 23:59
Resultado de recurso ao resultado preliminar 24/08/2021 Até às 18:00
Resultado Final 24/08/2021 Até às 18:00

Teresina , 11 de Agosto de 2021
Comissão de Seleção


