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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
GABINETE DA REITORA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 056 / 2016 - RETIFICAÇÃO  
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, considerando a prerrogativa de alterar a 
bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade; considerando que o número de inscrições confirmadas 
para realização das provas na cidade de Areia/PB superou em muito todas as estimativas realizadas pela Comissão do Concurso e 
pelo Organizador; considerando que é direito dos candidatos, previsto no edital, realizar as provas nas cidades de sua escolha; 
considerando que é dever da UFPB e do IDECAN garantir a efetiva realização da prova com eficiência e segurança; considerando que 
a solução possível é a utilização de cidades circunvizinhas para garantir a alocação de todos os candidatos em igualdade de 
condições, o que garante a isonomia do certame, sem favorecimento de nenhuma espécie; RETIFICA o Edital de Abertura do 
Concurso Público, a saber: 
 
 

Onde se lê: 

“1.8 As provas objetivas serão aplicadas simultaneamente nas cidades de: João Pessoa, Bananeiras, Areia, 
Mamanguape e Rio Tinto, no Estado da Paraíba, devendo o candidato optar pela cidade em que deseja realizar as 
provas no ato da inscrição.” 

“5.2 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas simultaneamente nas cidades de: João Pessoa, 

Bananeiras, Areia, Mamanguape e Rio Tinto, Estado da Paraíba, com data inicialmente prevista para o dia 13 de março 
de 2016 (domingo), com duração de 4 (quatro) horas para sua realização, em dois turnos, conforme disposto no quadro 
a seguir:” 
 

Leia-se: 
“1.8  - As provas objetivas terão polos de aplicação nas cidades de João Pessoa, Bananeiras, Areia, Mamanguape e Rio 

Tinto, no Estado da Paraíba, sendo certo que na eventualidade de esgotamento da capacidade das unidades escolares para 
atender a todos os inscritos nestas cidades, serão também realizadas nas cidades circunvizinhas, a critério da UFPB, que 
apresentarem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de seleção.” 

... 
“5.2 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas simultaneamente nas cidades de: João Pessoa, Bananeiras, Areia, 
Mamanguape e Rio Tinto, Estado da Paraíba, observado o disposto no subitem 1.8 deste Edital, com data inicialmente prevista 
para o dia 13 de março de 2016 (domingo), com duração de 4 (quatro) horas para sua realização, em dois turnos, conforme disposto 
no quadro a seguir:” 
 

2 – O Edital de Abertura será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 
 

3 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

João Pessoa/PB, 4 de março de 2016.             
 
 

MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ 
Reitora da UFPB 


