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A Presidente da Comissão Banca Examinadora, designada pela Portaria nº415, de 
15 de dezembro de 2021, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelecem 
o Decreto nº 9.739/2019; o Art. 66 da Lei Nº. 9.394/96 (LDBEN); o Decreto Nº 
8259/2014; as Leis Nº 12.772/2012 e 12.863/2013; a Resolução Nº. 039/08-CONSUN e 
suas alterações e a Portaria Interministerial MEC/MPOG Nº 405, de 30 de agosto de 
2012 e a Portaria Nº 243, de 22 de março de 2013, torna público que estão abertas as 
inscrições para o provimento de 03 (três) vagas para Docente da Carreira do Magistério 
Superior existentes no Curso de Ciências Econômicas do Campus Ministro Reis Veloso 
(CMRV), na cidade de Parnaíba/PI. 

 As inscrições estarão abertas no período de 10/02 a 20/03/2022, e deverão ser 
realizadas, exclusivamente, por meio do endereço de e-mail: 
concursocceufdpar@gmail.com, anexando a ficha de inscrição e os documentos 
solicitados no item 2.6 do Edital (Cópia autenticada de um dos documentos de 
identificação que contenha foto, Cópias autenticadas do diploma do Curso de Graduação 
e do respectivo histórico escolar, Cópias autenticadas dos diplomas dos cursos de pós-
graduação e dos respectivos históricos, Comprovante de área de conhecimento da pós 
graduação em economia e Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (ou 
comprovação de isenção), em ordem e em único arquivo no formato PDF, sendo de 
expressa responsabilidade do candidato a inserção e integridade deles.  

O Edital completo contendo o quadro de distribuição de vagas e o cronograma 
foi publicado no Diário Oficial da União Nº 14, de 20 de janeiro de 2022, Seção 3, p. 52 a 
62 podendo ser consultado no sítio da Universidade https://www.ufpi.br/editais-
parnaiba. Onde, também, estarão disponíveis, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, 
os temas com as sugestões bibliográficas, a ficha de inscrição e os demais documentos 
relativos ao certame.  

Parnaíba, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

   
Maria de Fátima Vieira Crespo 

SIAPE: 2582132 
Presidente da Banca Examinadora 
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