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Edital 013/2012 
 
 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Coordenador Geral da Universidade 
Aberta do Piauí – UAPI, no uso de suas atribuições legais e, considerando que 
no Edital Nº 03/2012 não houve quantidade suficiente de candidatos aprovados 
para a função de Diagramador de Texto, torna público aos interessados que 
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao 
recrutamento e seleção de Diagramadores de Texto para atuação junto à 
Coordenação de Produção de Material Didático da UAPI/CEAD/UFPI, sem 
vínculo empregatício, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 Oprocesso seletivo destina-se ao recrutamento e seleção de 
Diagramadores para produção de material didático na modalidade Educação a 
Distância (EaD); 
 
1.2 Candidatos que tenham prestado serviço como bolsistas ou estagiários (de 
qualquer natureza) para a UAPI/CEAD/UFPI, cujo tempo de desligamento seja 
inferior a 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação deste instrumento 
editalício, não poderão participar do processo seletivo; 

 

1.3 São atribuições do cargo de Diagramador: diagramar livros e/ou apostilas 
didáticos, de acordo com o manual referencial de editoração de projeto gráfico, 
bem como materiais digitais (folder, cartaz etc.) para suporte às matérias que 
alimentam o Site da UAPI (www.uapi.ufpi.br). 
 
 
1.4 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção 
constituída pela Direção da UAPI/CEAD/UFPI; 
 
1.5 O candidato deve ter disponibilidade de 20 (vinte horas) semanais 
presenciais, nos turnos manhã ou tarde, de acordo com a necessidade da 
Coordenação de Material Didático/UAPI/CEAD/UFPI. 



 
 
 
 
2. DA FUNÇÃO/VAGAS/REQUISITOS/REMUNERAÇÃO 
 
Função/Atribuição Vagas Requisitos Remuneração 

 
 
 
 

Diagramador 

 
 
 
 
03 (três) para 
ampla 
concorrência, 
e cadastro de 
reserva. 

Graduando 
matriculado a partir 
do 1º período, em 
qualquer área do 
conhecimento. 
Possuir 
conhecimento e/ou 
experiência nos 
seguintes 
programas: Corel 
Draw, Adobe 
Photoshop e 
InDesign. 

 
 
 
 
R$ 700,00 
(setecentos 
reais/mês) 

 
 
2.1 A quantidade de material didático a ser diagramada mensalmente por cada 
diagramador será definida pela Coordenação de Produção de Material Didático, 
conforme o elenco de disciplinas, por módulos, necessárias às coordenações 
dos cursos daUAPI/CEAD/UFPI; 
 
2.2 O diagramador que não atingir as metas estabelecidas pela Coordenação 
de Produção de Material Didático poderá ser substituído. 

 
3 DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 07/05/2012 a 18/05/2012, no 
horário das 08h30min às 11h30min e de 14h30min às 17h30min, na 
Coordenação de Material Didático da UAPI/CEAD/UFPI, situada na Rua Olavo 
Bilac, 1148, 1º Andar - Praça Saraiva, Bairro Centro – Teresina/PI, Telefone: 
(86) 3215-4101, Ramal 216; 
 
3.2 A inscrição será efetivada a partir do preenchimento e da assinatura do 
Requerimento de Inscrição, disponibilizado no endereço eletrônico 
www.uapi.ufpi.br e no Anexo III deste Edital; 
 
3.3 Requisitos para inscrição: o candidato deverá ser brasileiro nato, 
naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; ter idade igual ou superior a 
18 (dezoito) anos e apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Original e fotocópia do comprovante de matrícula e do histórico escolar, 
emitidos pela Coordenação do curso de graduação em qualquer área, 
comprovando estar matriculado a partir do 1º período;  

b) Original e fotocópia de documento de identificação oficial com fotografia 
recente (Cédula de Identidade/RG ou Carteira Nacional de Habilitação 



ou Carteira Profissional ou Carteira de Ordem Profissional ou ainda, 
Passaporte); 

c) Original e fotocópia do CPF; 
d) Original e fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação da 

última eleição ou de prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
e) Original e fotocópia do comprovante de quitação com o Serviço Militar 

(para candidatos do sexo masculino); 
f) 01 (uma) fotografia 3x4 (recente); 
g) Original e fotocópia de comprovante de residência (conta de água, luz 

ou telefone do corrente ano); 
h) Curriculum Vitae comprovado. 

 
3.4 Admitir-se-á inscrição por procuração em instrumento público, com firma do 
outorgante reconhecida, acompanhada de cópia autenticada das cédulas de 
identidade do candidato e do seu procurador; 

3.5 O candidato poderá realizar sua inscrição via Correios. Para tanto, deverá 
postar o Requerimento de Inscrição (Anexo III) e a documentação exigida no 
item 3.3 deste Edital, via SEDEX, com aviso de recebimento (AR), até o último 
dia de inscrição, desde que seja recebida pela UAPI/CEAD/UFPI, no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis após o encerramento das inscrições. Endereço para 
envio: Universidade Aberta do Piauí - Centro de Educação Aberta e a 
Distância (CEAD) – Coordenação de Material Didático - Rua Olavo Bilac, 
1148 / 1º Andar - Praça Saraiva – Centro - Teresina – PI, CEP: 64.001-280, 
destacando no envelope “SELEÇÃO PARA DIAGRAMADOR/UAPI”; 

 
3.6 Para inscrições via SEDEX, admitir-se-ão somente cópias de documentos 
autenticados em cartório. 
 
3.7 Em hipótese alguma será admitida inscrição condicionada a posterior 
complementação de documentos, nem a juntada posterior de documentos; 
 
3.8 O candidato portador de necessidades especiais, ao inscrever-se no 
processo seletivo, deverá informar o tipo/natureza da necessidadeno 
Requerimento de Inscrição (Anexo III), para adequação das condições para a 
prova prática e/ou entrevista; 
 
3.9 A inscrição será gratuita, vedada a cobrança de qualquer taxa; 
 
3.10 A homologação das inscrições será realizada pela Comissão de Seleção e 
divulgada no endereço eletrônico: www.uapi.ufpi.br, em data estabelecida no 
Cronograma do Processo Seletivo (Anexo II). 
 
4 DO PROCESSO SELETIVO 
 
4.1 O processo seletivo constará de três etapas: 
 

a) Prova prática (eliminatória), sendo 7,0 (sete) pontos a nota mínima e 
10 (dez) pontos a nota máxima; 



b) Análise de Curriculum Vitae (classificatória), sendo 10 (dez) pontos a 
nota máxima; 
c) Entrevista (classificatória), sendo 10 (dez) pontos a nota máxima. 
 

4.1.1 A prova prática constará da diagramação de um texto, na qual serão 
avaliadas as habilidades com os seguintes programas: Corel Draw, Adobe 
Photoshop e InDesigh e terá duração de 2 horas. 
 
4.1.2 No dia da prova prática, o candidato deverá chegar ao local de sua 
realização com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência. 
 
4.1.3 A prova prática será realizada no prédio da UAPI/CEAD/UFPI, conforme o 
Cronograma do Processo Seletivo (Anexo II) e divulgação no site: 
www.uapi.ufpi.br; 
 
4.1.4 O candidato que não obtiver a pontuação/nota mínima exigida na prova 
prática estará automaticamente eliminado do processo seletivo, não cabendo 
recurso administrativo contra a eliminação; 
 
4.2 Serão classificados até 09 (nove) candidatos, sendo os 03(três) primeiros 
colocados para o provimento imediato das vagas previstas, e os demais para 
compor o cadastro de reserva. 
 
4.3 A análise do Curriculum Vitae, observará especialmente a titulação e 
comprovação dos requisitos exigidos para a função, e valerá, no máximo, 10 
(dez) pontos, cujo total de pontos será baseado no somatório das notas dos 
itens apresentados no Barema (AnexoI); 
 
4.4 A entrevista contemplará questionamentos referentes à Educação a 
Distância e ao conteúdo relacionado à diagramação de texto e à experiência 
pessoal nesta área. 
 
5 DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO 
 
5.1 Para ser convocado, o candidato classificado/selecionado deverá ter sido 
aprovado nas três etapas do processo seletivo regido por este Edital; 
 
5.2 A classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente, 
resultante do somatório das notas obtidas nas 03 (três) etapas: Prova Prática, 
Análise do Curriculum Vitae e Entrevista; 
 
5.3 Ocorrendo igualdade na pontuação do resultado final, o desempate, para 
fins de classificação, será em favor do candidato que, sucessivamente:  
 
a) Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de 
inscrição neste processo seletivo, conforme o disposto no parágrafo único do 
Artigo 27 da Lei nº 10.741 de 01.10.2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Obtiver maior nota na prova prática; 
c) Obtiver maior nota na entrevista. 
 



Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade (na 
hipótese de haver candidatos com dia, mês e ano de nascimento iguais, o 
critério de desempate será a hora do nascimento). 
 
5.4 O resultado final do processo seletivo será divulgado no endereço 
eletrônico: www.uapi.ufpi.br, na data estabelecida no Cronograma do 
Processo Seletivo (Anexo II); 
 
5.5 Os candidatos aprovados e classificados até o limite das vagas oferecidas, 
serão convocados por meio do endereço eletrônico:www.uapi.ufpi.br ou 
individualmente, para o desenvolvimento das atividades, sem vínculo 
empregatício, na UAPI/CEAD/UFPI; 
 
5.6 Em caso de desistência ou dispensa de candidato selecionado, a 
Coordenação de Material Didático da UAPI/CEAD/UFPI poderá convocar o 
candidato classificado na ordem decrescente de classificação para o 
preenchimento da vaga desocupada. 
 
6 DO PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL 
 
6.1 O prazo de validade do instrumento editalício será de 01 (um) ano, contado 
da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual período, uma 
única vez; 
 
6.2 A duração da colaboração do candidato é de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogada por igual período ou sofrer interrupção, desde que justificada por 
uma ou ambas as partes (Coordenação de Produção de Material Didático/ 
Diagramador de Texto). 
 
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 A efetivação da inscrição do candidato no processo seletivo confirmará o 
conhecimento e a aceitação irrestrita das normas estabelecidas neste Edital; 
 
7.2 O período de inscrição poderá ser reaberto se não houver candidatos para 
concorrer às vagas ou, também, senão houver nenhum candidato aprovado no 
resultado final do processo seletivo, ou, ainda, se a quantidade de candidatos 
aprovados for inferior ao número de vagas oferecidas; 
 
7.3 A qualquer tempo poderão ser anuladas inscrição, provas e admissão do 
candidato classificado/selecionado, se verificada a falsidade das declarações 
prestadas ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos 
apresentados; 

 
7.4 Qualquer despesa decorrente da participação no processo seletivo será de 
inteira responsabilidade do candidato; 

 
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do CEAD/UAPI/UFPI, 
juntamente com a Comissão de Seleção; 

 



7.6 Informações adicionais sobre o processo seletivo podem ser obtidas no 
endereço eletrônico:www.uapi.ufpi.br ou pelo telefone (86) 3215-4101, ramal 
216; 
 
7.7 Os candidatos recrutados e convocados por este processo seletivo, regido 
pelo presente Edital, não terão, em hipótese alguma, vínculo empregatício com 
esta UAPI/CEAD/UFPI, em função do caráter temporário da atividade; 
 
7.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os 
eventos/datas/horários do processo seletivo, conforme o Cronograma do 
Processo Seletivo(Anexo II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina–PI, 04 de maio de 2012 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof.Dr. Gildásio Guedes Fernandes 

Diretor do CEAD/UFPI 
Coordenador Geral da UAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edital nº 013/2012 – Anexo I 

 
Processo Seletivo para Diagramador da UAPI/CEAD/UFPI 

 
Tabela para análise de títulos no processo seletivo de Diagramador de Texto 

 
 

Nome do Candidato:__________________________________________ 
Nº de inscrição:_____________ 
Nota: _____________ 
 
 

BAREMA – Atualização Profissional – Atividades Acadêmicas/Técnicas 
relacionadas com a função de Diagramador (Máximo:10,0 pontos) 

 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO LIMITE DE 
PONTOS 

TOTAL DE 
PONTOS 

Experiência comprovada em diagramação e/ou 
Design Gráfico, por obra/trabalho diagramado. 1,0 3,0 3,0 

Experiência comprovada em diagramação em 
Educação a Distância. 0,5 1,0 1,0 

Participação de 40h, no mínimo, em cursos de 
Corel Draw. 0,5 1,0 1,0 

Participação de 40h, no mínimo, em cursos de 
Adobe Photoshop. 

0,5 1,0 1,0 

Participação de 40h, no mínimo, em cursos de 
InDesigh. 

0,5 1,0 1,0 

Participação de 40h, no mínimo, em cursos de 
Pacotes Gráficos. 

1,0 2,0 2,0 

Participação em cursos na modalidade 
Educação a Distância (como aluno ou tutor) de, 
no mínimo, 40h/aula.  

0,5 1,0 1,0 

TOTAL  10,0 
 
 

Observação: Limite máximo de pontuação a ser obtida por candidato: 10 (dez) 
pontos. 
 
Nota do candidato = Soma da pontuação obtida no BAREMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edital nº 013/2012 – Anexo II 

 
Processo Seletivo para Diagramador da UAPI/CEAD/UFPI 

 

Cronograma do Processo Seletivo 

 

DATA EVENTO 

07/05/2012 

a 

17/05/2010 

Inscrição 

22/05/2012 Divulgação da homologação das inscrições - www.uapi.ufpi.br 

23/05/2012 

a 24/05/2012 

Interposição de recurso contra indeferimentode inscrição 

25/05/2012 Análise e divulgação do resultado da interposição e horário da realização 
da prova prática 

28/05/2012 Prova prática 

30/05/2012 Resultado da prova prática 

31/05/2012 Análise dos currículos comprovados 

01/06/2012 Resultado da análise dos currículos comprovados 

04/06/2012 Entrevista 

05/06/2012 Resultado da entrevista 

06/06/2012 Resultado final e divulgação da data de reunião com os candidatos 
selecionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edital nº 013/2012 – Anexo III 

 
Processo Seletivo para Diagramador da UAPI/CEAD/UFPI 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Inscrição nº. ________________ (A ser preenchido pela Comissão) 

Nome: ____________________________________________________________ 

Nº.do RG:_________________________ Data de Expedição:_______________ 

Órgão Expedidor/UF:____________________ CPF:________________________  

Endereço:_________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_______________________ Celular:__________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Necessita de condição especial para a realização da prova prática e/ou da 
entrevista?         Sim (     )  Não (     ) 
 
Em caso afirmativo, especifique:______________________________________ 
 

 
 

Teresina, ______ de ____________ de2012 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 
 

Edital Nº 013/2012 
Processo Seletivo para Diagramador do CEAD/UAPI/UFPI 

 
VIA DO CANDIDATO 

 
Inscrição Nº. __________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
Candidato com necessidade especial: (   ) Sim   (   ) Não 
 

 



Edital nº 013/2012 – Anexo IV 
 

Processo Seletivo para Diagramador da UAPI/CEAD/UFPI 
 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
 
Ilma. Sra. 
Presidente da Comissão para o processo seletivo destinado ao recrutamento e 
seleção de Diagramadores de Texto, para atuação junto à Coordenação de Produção 
de Material Didático/UAPI - Edital 013/2012. 
 
Senhora Presidente, 
 
O abaixo assinado,___________________________________________, brasileiro, 
residente noendereço: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_________________________, Nº. ________________, na cidade de 
____________________________, tendo em vista que sua inscrição para o cargo de 
Diagramador de Texto foi indeferida, requer que seja revisto tal indeferimento pelas 
seguintes razões: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

N. Termos 
P. Deferimento 

 
Teresina/PI,______ de _______________________ de 2012. 

 
Assinatura: _______________________________________ 

 
 

 

EDITAL 013/2012  

Processo Seletivo para Diagramador da UAPI/CEAD/UFPI 
 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE 

Candidato:____________________________________________________________   

 

Teresina/PI, ______ de maio de 2012 

______________________________________ 
Membro – Comissão do Processo Seletivo 


