CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL N° 05/2012 de 25/05/2012

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPE/TO), torna pública a
retificação do Edital nº 01/2012 – MPE/TO – ADMINISTRATIVO, publicado no Diário Oficial do
Estado do Tocantins, no dia 04 de abril de 2012, com a alteração do Cronograma e dos itens 8.40, 8.46
e 10.1, que passam a ter a redação a seguir:
TABELA I – CRONOGRAMA
MARÇO – 2012
Dia 04

Publicação do Edital de Abertura (data provável)

ABRIL – 2012
Dia 04
Dia 10
De 10 a 23
Dia 30

Publicação do Edital de Abertura (data provável)
Início das Inscrições pela Internet (http://www.copese.uft.edu.br/) a partir das 10 horas.
Prazo para solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição (conforme item 3.8 do Edital).
Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição.

MAIO – 2012
Dia 10
Dia 11
Dia 17
Dia 20
Dia 27

Às 23h59min – Término das inscrições.
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de atendimento diferenciado.
Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado (conforme item 6 do Edital).
Divulgação dos locais de provas.
Aplicação das Provas (8h para todos os cargos de nível superior e 14h para os cargos de nível intermediário).
Divulgação dos gabaritos provisórios.
Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas.

Dia 28
Dias 28 e 29

Horário: das 0h às 23h59min, pela internet (http://www.copese.uft.edu.br/).
Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, exclusivamente via internet, no
período compreendido entre a 0h do dia 28 de maio de 2012 e 23h59min do dia 29 de maio de 2012 , no endereço

http://www.copese.uft.br.
Dia 30

Divulgação das respostas aos recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas.

Dia 31
JUNHO – 2012
Dia 05

Resultado Final (data provável).

No item 8.40, onde se lê:
Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta e o Caderno de Provas. Somente o Gabarito
Rascunho poderá ser levado para posterior conferência .
Leia-se:
Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta. O Gabarito Rascunho poderá ser levado
para posterior conferência . O Caderno de Provas somente poderá ser levado quando faltar 1 (uma) hora
para o encerramento da prova.
No item 8.46, onde se lê:
O candidato ao terminar a prova a entregará ao fiscal, juntamente com a Folha de Respostas o Caderno
de Provas, não sendo permitido ao candidato, em hipótese alguma, levar os mesmos.
Leia-se:

O candidato ao terminar a prova entregará a Folha de Respostas ao fiscal, podendo levar o Caderno
de Provas quando faltar 1 (uma) hora para o encerramento da prova. No caso de período superior há
uma hora para o término das provas, o candidato poderá levar apenas o Gabarito Rascunho.
No item 10.1, onde se lê:
Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, exclusivamente via
internet, no dia 28 de maio de 2012 de 0h às 23h59min, no endereço http://www.copese.uft.br.
Leia-se:
Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, exclusivamente via
internet, no período compreendido entre a 0h do dia 28 de maio de 2012 e 23h59min do dia 29 de maio
de 2012 , no endereço http://www.copese.uft.br.

Publique-se no Diário Oficial do Estado do Tocantins o presente edital.
Retifique o edital nº 01/2012 MPE-TO divulgado na internet.

Clenan Renaut de Melo Pereira
Presidente da Comissão de Concurso

