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Minuta 

Edital Nº 28, de 24 de Abril de 2018, Publicado no Diário Oficial da União Nº79 em 25 de 

Abril de 2018. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições 

estatutárias e tendo em vista o disposto no item 11.1 do edital nº 84 de 19 agosto de 2016, publicado 

no DOU de 30 agosto de 2016 e a Portaria Normativa nº 4 de 06 de Abril de 2018 da Secretária de 

Gestão de Pessoas, publicada no DOU de 10 de Abril de 2018 e considerando recomendação do 

Ministério Publico Federal no Inquérito Civil nº1.26.005.000077/2017-24, resolve: 

 

1. Prorrogar por 1 (um) ano o prazo de validade do concurso público para os cargos a seguir listados:  

1.1 - Campus Recife: 

Mestre de Edificação e Infraestrutura, Operador de Câmera de Cinema e TV, Técnico de 

Laboratório/área Biologia, Técnico de Laboratório/área Microscopia Eletrônica, Técnico de 

Laboratório/área Oceanografia, Técnico de Laboratório/área Paleontologia, Técnico de 

Laboratório/área Topografia, Técnico de Tecnologia da Informação/área Governança de TI e 

Processos, Técnico de Tecnologia da Informação/área Segurança da Informação, Técnico de 

Tecnologia da Informação/área Sistemas, Técnico de Tecnologia da Informação/área Suporte ao 

Usuário, Técnico de Tecnologia da Informação/área Suporte/Redes, Técnico em Contabilidade, 

Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Som, Tradutor e Intérprete de 

Linguagem de Sinais, Analista de Tecnologia da Informação/área Sistemas, Arquivista, Auditor, 

Bibliotecário-Documentarista, Biólogo, Contador, Engenheiro/área Civil, Engenheiro/área Elétrico, 

Engenheiro/área Telecomunicações, Estatístico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Músico, 

Nutricionista, Pedagogo, Programador Visual, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais e 

Tecnólogo/formação Audiovisual; 

1.2 - Campus Vitória de Santo Antão: 

Biólogo, Bibliotecário- Documentarista, Técnico Desportivo e Técnico em Assuntos Educacionais; 

1.3 - Campus Caruaru: 

Assistente em Administração, Bibliotecário- Documentarista e Físico. 

 

2. Convocar os candidatos aprovados e não eliminados conforme o item 9 do Edital nº 84/2016 no 

concurso público para os cargos mencionados no item 1 deste Edital para, no período de 02 de maio 

a 16 maio de 2018 preencherem formulário eletrônico na página eletrônica da COVEST-COPSET 

(www.covest.com), realizando autodeclaração para concorrer às vagas reservadas para Negros 

conforme a Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014 e/ou às vagas reservadas a Portadores de Deficiência 

observado o disposto no art. 5º § 2º da Lei 8.112/1990, desde que a deficiência não os 

incompatibilizem para o exercício do cargo (Decreto nº 3.298/1999 e Decreto nº 5296/2004). 

 

3. O Reitor designará uma Comissão de Heteroidentificação com competência deliberativa para 

verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos e que contará com cronograma 

disponibilizado na página eletrônica da Covest (www.covest.com). 

 

4. A Comissão de Heteroidentificação divulgará o resultado a cada candidato, individualmente, na 

página eletrônica da COVEST, do qual caberá recurso por escrito à uma Comissão Recursal, 

designada pelo Reitor, no prazo de 05 dias contados da divulgação, e protocolado na DICOM – 

Divisão de Comunicação, no prédio da Reitoria da UFPE. 

 

5. Das decisões da Comissão Recursal não caberá recurso. 

 

6. Para os candidatos homologados para as vagas destinadas aos Portadores de Deficiência quando 

da sua nomeação serão submetidos a perícia da Junta Médica Oficial para comprovação da 

deficiência. 



2 

 

 

7. Após a manifestação dos candidatos conforme item 2 e a verificação previstas nos itens 3 e 4, serão 

publicadas homologações de candidatos aprovados para reserva de vagas para Negros e Portadores 

de Deficiência, observando os critérios previstos no Decreto nº 6.944/2009. 

 

7.1 O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou que não for atestada 

a veracidade de sua autodeclaração não será incluído na homologação das vagas reservadas às cotas. 

 

8. Os candidatos homologados conforme item 7 terão prioridades para serem nomeados, observando 

ocorrências de vagas durante a validade do concurso, conforme critérios previstos na Lei 12.990/2014 

e o disposto no art. 5º § 2º da Lei 8.112/1990, aos portadores de deficiência, desde que tal deficiência 

não os incompatibilizem para o exercício do cargo (Decreto nº 3.298/1999 e Decreto nº 5296/2004). 

 

9. O candidato deverá observar, rigorosamente, o Edital, o cronograma, os Comunicados e Avisos 

Complementares ao presente Edital.  

 

10. A organização do concurso fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares ao 

Edital, Comunicados e Avisos Oficiais, no endereço eletrônico da COVEST. 

 

11. É de responsabilidade do candidato manter os seus dados atualizados para viabilizar os contatos 

necessários. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) 

constantes na inscrição, o candidato deverá dirigir-se à COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 206, 

Derby, Recife-PE. 

 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela COVEST. 

 

13. O expediente da COVEST é das 9h às 12h e das 14h às 16h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

14. Este Edital é parte integrante e complementar do edital nº 84 de 29 de agosto de 2016, publicado 

no Diário Oficial da União no dia 08 de setembro de 2016.  

 

 

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO 

REITOR 

 

 


