SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

EDITAL N.º 04, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2009

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os cargos efetivos da carreira
Técnico-Administrativa em Educação, resolve RETIFICAR o Edital n.º 57, de 31 de dezembro de
2008, publicado no Diário Oficial da União, de 07 de janeiro de 2009.

RETIFICAÇÕES:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.6 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado para realizar a prova deverá
encaminhar até o dia 19 de fevereiro de 2009 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí - Comissão Organizadora do Concurso Público (Carreira TécnicoAdministrativa em Educação), Praça da Liberdade, 1597, Centro, CEP 64.000-040, Teresina
(PI), requerimento devidamente instruído com laudo médico, conforme Anexo V, para garantir
sua participação no Concurso Público.

2 DA INSCRIÇÃO
2.5 As inscrições serão reabertas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
(www.cefetpi.br/concursos), no período de 04 a 19 de fevereiro de 2009 até às 20h (horário
local), mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento da taxa de
inscrição.
2.6.1 O candidato interessado em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá
preencher

o

requerimento

(Anexo

IV)

disponível

no

endereço

eletrônico

(www.cefetpi.br/concursos), no período de 09 a 13 de fevereiro de 2009. A entrega dos
documentos comprobatórios da renda familiar deverá ser feita pessoalmente ou via postal, com
aviso de recebimento (AR), a serem enviados até o último dia do período de isenção e
recebidos até 72 (setenta e duas) horas na Coordenação de Capacitação e Seleção de
Pessoal (CSEP)/Campus Teresina Central, Praça da Liberdade, 1597, Centro, CEP 64.000-040,
Teresina (PI), de segunda a sexta-feira, nos horários de 08h30min às 11h30min e 14h30min às
17h30min.

2.15 Para a confirmação do local de realização da prova, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico (www.cefetpi.br/concursos) até o dia 18 de março de 2009.
3 DAS PROVAS
3.8 A prova escrita será realizada no dia 22 de março de 2009 (domingo), das 14h às 18h
(horário local), nas cidades de Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos.
3.18 Os gabaritos das provas serão divulgados a partir das 08h30min horas do dia 23 de
março de 2009 no endereço eletrônico (www.cefetpi.br/concursos) e na Portaria do campus
Teresina Central e dos demais campi.

4 DOS RECURSOS
4.2 Será assegurado aos candidatos o direito a recurso contra o gabarito, formulação ou conteúdo
das questões. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com argumentação lógica e
consistente. O prazo para solicitação de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
divulgação do gabarito oficial com término às 8h30min do dia 24 de março de 2009.
4.10 O resultado dos recursos estará à disposição do interessado na Coordenação de
Capacitação e Seleção de Pessoal (CSEP), situada no Prédio “A”, campus Teresina Central, em
Teresina (PI), a partir das 8h30min do dia 31 de março de 2009.

5 DEMAIS ITENS
As retificações anteriores e os demais itens e subitens do Edital nº 57, de 31 de dezembro de
2008, publicado no Diário Oficial da União, de 07 de janeiro de 2009, permanecem com a
redação dada.

