Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário – Campina Grande/PB CEP 58429.500 – Fone(Fax) (83) 3315.3494

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019
(RETIFICAÇÃO)
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB atendendo a determinação do Magnífico Reitor
desta Instituição de Ensino Superior torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para
os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado para
preenchimento de vagas do cargo de Analista Desenvolvedor de Sistemas, em caráter temporário, da
Universidade Estadual da Paraíba disciplinado pelo Edital Normativo de Processo Seletivo nº
003/2018, cujo resultado final foi publicado no site da CPCON em 25/06/2018. Informamos que a
contratação dos mesmos será realizada mediante a entrega da documentação solicitada no prazo
estipulado neste Edital de Convocação. Os convocados deverão comparecer à Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas, na sala 111, 1º andar, situada na Rua Baraúnas, 351, Universitário, Campina Grande - PB,
no prazo de 10 (dez) dias úteis no período de 04/02/2019 a 15/02/2019, no horário compreendido das
07:00 às 13:00 horas e devem estar munidos da documentação exigida para investidura no cargo no
presente edital, (ORIGINAL E CÓPIA), relacionados a seguir:
Documentos para elaboração do contrato de trabalho:

Comprovante de escolaridade exigido no Edital (Cópia autenticada em cartório);


Identidade (RG), CPF, Título de Eleitor, último comprovante de quitação eleitoral,
Certidão de Nascimento ou Casamento;

PIS/PASEP, Carteira de Trabalho (página que contem nº e série e o verso dessa
página);

Reservista (candidatos do sexo masculino);

Dependentes (registro civil, CPF, Cartão de Vacina e Comprovante de Matrícula dos
filhos com idade igual ou inferior a 07 anos);

Comprovante de residência com CEP atualizado;

Declaração de Imposto de Renda atualizada, caso o candidato não seja declarante, a
declaração deve ser firmada por ele próprio;

Declaração fornecida pelo órgão em que trabalhou anteriormente de não ter sofrido no
exercício de cargo ou função pública nenhum tipo de penalidade administrativa;

Folhas de antecedentes das policias federal e estadual dos estados em que haja residido
nos últimos 5 anos;

01 fotografia 3x4 recente e colorida (fundo branco);

Declaração que comprove não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de
aposentadoria compulsória, ou seja, 75 (setenta e cinco) anos;

Declaração que comprove não receber proventos oriundos de cargo, aposentadoria,
emprego ou função, exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37,§ 10 da
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as
acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional;

Em caso de acumulação, o candidato deverá apresentar no ato da convocação, para fins
de contratação, certidão contendo o cargo e a carga horária exercida para fins de análise da
possibilidade de acumulação;

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para todos os candidatos;
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Vagas Ampla Concorrência

Campina Grande, 31 de janeiro de 2019.

Profª. Drª Célia Regina Diniz
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

