
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 

No Edital nº 22/2017-PROGEP, de 29 de setembro de 2017, publicado no sítio da Progep 

em 02 de outubro de 2017: 

1) No item 3.1.4, onde se lê: "Na Coordenação do Sistema de Arquivo - SIARQ/PROAD, 

no horário de 07:00 às 17:00 horas". Leia-se: " No prédio do SIARQ, localiza-se atrás 

da Biblioteca Central e ao lado do Restaurante Universitário, no horário de 07:00 às 

19:00". 

2) No item 4.1.4, onde se lê: "03 (três) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) vaga 

para reserva de vagas - pessoas com deficiência". Leia-se: "03 (três) vagas para ampla 

concorrência". 

3) No item 9.1.4, onde se lê: "a avaliação será feita por meio de entrevista com o gestor 

responsável, na data provável de 24 a 26 de outubro de 2017, nos horários de 09:00 ou 

15:00 horas, mediante agendamento prévio - (27)4009-2380". 

Leia-se: "o processo seletivo terá uma etapa de caráter eliminatório e classificatório. A 

avaliação será aplicada pelo gestor responsável por meio de prova objetiva de 

conhecimentos específicos em Arquivologia e Tecnologia da Informação e 

Comunicação, com dez questões valendo um ponto cada. Os candidatos inscritos serão 

classificados em ordem decrescente de pontuação obtida, através de critérios 

estabelecidos pela própria Unidade. Será eliminado o candidato que não obtiver 

pontuação maior ou igual a 60% da pontuação da avaliação. 

a) A prova de conhecimentos básicos específicos em Arquivologia (código ETG-

000916.01) será aplicada na data provável de 25 de outubro de 2017, no período 

vespertino, no horário de 14:00 às 15:30 horas. 

b) A prova de conhecimentos básicos específicos em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (código ETG – 000916.02) será aplicada na data provável de 25 de 

outubro de 2017, no período matutino, no horário de 10:00 às 11:30 horas". 

4) No Anexo I - Quadro de vagas - processo de seleção de estagiários: onde se lê: 

"Requisitos avaliados na entrevista da convocação". Leia-se: "Requisitos para avaliação 

objetiva". 

5) O Anexo I - Quadro de vagas - processo de seleção de estagiários, tendo em vista a 

retificação do item  4.1.4, é retificado conforme a seguir:  

a) ETG-000916.01 – Curso de Arquivologia: 

- Coluna “Ampla concorrência” – 01 vaga 

- Coluna “Pessoas com deficiência” – 00 vaga 

- Coluna “Total de vagas” - 01 vaga". 

b) ETG-000916.02 – Cursos de Ciências da Computação ou Engenharia da Computação 

ou Engenharia Elétrica: 

- Coluna “Ampla concorrência” – 02 vagas 

- Coluna “Pessoas com deficiência” – 00 vaga 



- Coluna “Total de vagas” - 02 vagas 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Cleison Faé, 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas  


