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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS/UFT
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
PROFESSOR ASSISTENTE E PROFESSOR ADJUNTO 2012.3
EDITAL N° 099/2012 – UFT, DE 05/12/2012
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, neste ato representada pelo seu reitor, Márcio Silveira, torna pública a prorrogação do período de
inscrição e a retificação do edital n° 087/2012, de 29/10/2012, de abertura do concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Professor Assistente e Professor Adjunto.
1. As inscrições estão prorrogadas, via internet, no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, até as 23h59min do dia 16 de dezembro de 2012.
2. O prazo final para o candidato efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fica prorrogado até o dia 17 de dezembro de 2012.
3. As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 17 de dezembro de 2012, não serão acatadas.
4. O prazo final para envio da documentação solicitada no item 5.1 do edital de abertura fica prorrogado até o dia 17 de dezembro de 2012.
5. A data provável para confirmação das solicitações de atendimento diferenciado, prevista no item 5.2 do edital de abertura, passa a ser o dia 27/12/2012.
6. A data provável para publicação da relação dos candidatos que tiveram sua inscrição confirmada, prevista no item 6.2 do edital de abertura, passa a ser o dia 18/12/2012.
7. O item 7.7.6, Dos Documentos Necessários À Comprovação dos Títulos, passa a ter a seguinte redação:
7.7.6 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea “g” do Anexo II, o candidato deverá entregar cópia legível das páginas contendo:
a) resumo ou introdução que comprovem a autoria do texto;
b) indicação do ISSN da publicação.
7.7.6.1 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado nas alíneas “h” e “i” do Anexo II, o candidato deverá entregar cópia legível das páginas
contendo:
a) corpo editorial e/ou dados da editora;
b) resumo ou introdução que comprovem a autoria do texto;
c) indicação do ISSN ou ISBN da publicação.
8. No Anexo I (Quadro de Distribuição das Vagas e Objetos de Avaliação), nas vagas correspondentes ao cargo de Professor Assistente, item 1.1 relativo ao Campus de Araguaína,
código de vaga 2012.3/ASS2003, no item Formação Mínima Exigida, aos Mestrados já existentes, acrescenta-se, o Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento
Sustentável e o Mestrado em Ciências Florestais.
Márcio Silveira
Reitor

C2012_3_UFT_PROF_EDITAL_099_RETIFICACAO

