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A Prefeitura do Recife, tendo em vista o concurso público destinado ao provimento de cargo de 

ENFERMEIRO - 40 horas, resolve retificar o Edital de abertura do certame, publicado no DOM nº 

37, de 03/04/2008, conforme segue: 

 

Os itens 4, que trata do Calendário de Atividades do Concurso, e 8.4, que trata de critérios de 

desempate, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

4. do Calendário de Atividades do Concurso 

 

Item/Evento/Data/Período/Local 

 

4.1. Inscrições de candidatos: 29/04 a 11/05 - Internet - www.upenet.com.br; 

4.2. Validação das Inscrições e divulgação dos locais de provas: 16/05 - Internet - 

www.upenet.com.br; 

4.3. Confirmação de Inscrição para Candidatos que não tiveram inscrições Validadas: 19/05 - 

CONUPE, Reitoria da UPE; 

4.4. Obtenção do cartão informativo para as provas: 16 a 23/05 - Internet - www.upenet.com.br; 

4.5. Realização da Prova Escrita: 25/05 - Definido no cartão informativo; 

4.6. Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar: 25/05 - Internet - www.upenet.com.br; 

4.7. Recebimento de Recursos do Gabarito: 26/05 - CONUPE, Reitoria da UPE; 

4.8. Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo: 30/05 - Internet - www.upenet.com.br; 

4.9. Divulgação do resultado da prova escrita e convocação para a prova de títulos: 04/06 - Internet 

- www.upenet.com.br; 

 

4.10. Recebimento do comprovante de título: 5, 6 e 9/06 - CONUPE, Reitoria da UPE; 

4.11. Divulgação do resultado da prova de título: 13/06 - Internet - www.upenet.com.br; 

4.12. Recebimento de recursos do resultado da prova de título: 16/06 - CONUPE, Reitoria da UPE; 

4.13. Publicação do resultado final: 20/06 - Internet - www.upenet.com.br. 

 

(...) 

 

8.4. Ocorrendo empate, a classificação, depois de considerada a condição de idoso no dia da 

realização da prova escrita, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal 

nº 10.741/2003, será definida segundo os seguintes critérios sucessivamente: 

 

a) Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos da prova objetiva; 

b) Maior pontuação na prova de títulos; 

c) O candidato com maior idade civil." 

 

Os demais itens do referido Edital permanecem inalterados. 

 

Recife, 28 de abril de 2008. 
 

 
FERNANDO NUNES DE SOUZA 

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 

 


