UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB
CENTRO DE CIENCIAS, TÉCNOLOGIA E SAÚDE - CCTS

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
EDITAL N° 001/2019
O Diretor do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde da Universidade Estadual da Paraíba –
UEPB, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA TÉCNICO ADMINSTRATIVO, objetivando o preenchimento de vaga
para o cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
1.0 DAS VAGAS, DO REGIME DE TRABALHO E DA ESCOLARIDADE EXIGIDA.
CARGO
VAGA
REQUISITOS MÍNIMOS
REGIME DE
EXIGIDOS
TRABALHO /
VENCIMENTOS R$
Técnico de
01
Ensino Técnico em Informática,
Informática
Telecomunicações ou Rede, com
T40
experiência comprovada de no
R$ 2.394,35
mínimo 1(um) ano na área de
suporte e manutenção
2.0 DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão realizadas a partir do dia 02 de setembro até o dia 06 de setembro
de 2019, no horário das 08h às 16h na Secretaria do Centro de Ciências Tecnologia e Saúde
situada a Av. Coronel Pedro Targino, s/n-Centro, Araruna-PB.
2.2 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
 Cópia do RG.
 Cópia do CPF.
 Currículo profissional junto com documentos comprobatórios.
 Cópia do Certificado do Curso de Informática, sendo nível técnico.
 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada.
Não será admitida inscrição condicional como também entrega de documento após o ato de
inscrição.
3.0. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo dos candidatos, cujas inscrições forem homologadas, constará:
a) Análise Curricular e documentos comprobatórios;
b) Entrevista
3.2 Na data provável do dia 12/09/2019 no turno da manhã, no próprio CCTS.
4.0. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

ATRIBUIÇÕES
Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares
básicos, conhecimentos básicos em administração de Windows e Linux: coordenar atividades de
garantia de segurança de dados armazenados em sistemas computacionais, restaurar dados e
atividades de prevenção, detecção e remoção de vírus; instalar e configurar computadores e
dispositivos móveis; fazer upgrades do computador; instalar, configurar e testar acessórios;
conhecimentos básicos em administração de redes de computadores; multimídia, escâneres,
impressora; fazer manutenção preventiva e corretiva de impressoras.
5.0. DO CRONOGRAMA
Inscrições
Homologação das inscrições
Seleção
Resultado final

02/09/2019 a 06/09/2019
09/09/2019
12/09/2019
13/09/2019

6.0. Das Disposições Finais
6.1O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado na página da UEPB,
e na Secretaria do Centro no dia 13 de setembro de 2019;
6.2 O regime de trabalho é de 40 (quarenta horas semanais), mediante celebração de
contrato por prazo determinado. As atividades se desenvolverão de segunda a sexta-feira, nos dois
turnos; manhã e tarde.
6.3. O candidato aprovado e classificado poderá ser contratado, se não houver
impedimento de ordem legal ou administrativa, a juízo da Administração Superior da
Universidade;
6.4 Para a contratação, o candidato, também deverá apresentar todos os documentos
exigidos pelo presente Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela Pro Reitoria
de Gestão de Pessoas, sob pena de perda do direito à vaga.
6.5. Ao requerer sua inscrição, o candidato firmará compromisso, declarando conhecer os
termos deste Edital.
6.6. Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria do Centro, ou pelo telefone
(83)3373-1040 ou 3373-1415.

Araruna - PB, 27 de Agosto de 2019.

Prof. Dr. Manuel Antônio Gordón Núñez
Mat.8.25584-6
Diretor do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde (CCTS).

