UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL N° 03/2013, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.
A UFT/COPESE e o MUNICÍPIO DE PALMAS – ESTADO DO TOCANTINS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, o
Sr. RAIMUNDO RÊGO DE NEGREIROS, em virtude dos problemas técnicos no endereço eletrônico da COPESE, que impossibilitaram
temporariamente a realização de inscrições, torna pública a prorrogação do período de inscrição e a retificação de datas referente à
realização do concurso público objeto do edital de abertura nº 01/2013, de 14 de outubro de 2013, conforme se segue:
1

DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

1.1

Fica Prorrogado até às 23h59min do dia 07 de novembro de 2013, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br.
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DAS DATAS

2.1

Ficam alteradas as datas, conforme cronograma a seguir:
QUADRO I - CRONOGRAMA GERAL
2013 - OUTUBRO
Dia 29

Terça-feira

Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição.

Dia 30

Quarta-feira

Recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição

2013 - NOVEMBRO
Dia 1º

Sexta-feira

Respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição

Dia 07

Quinta-feira

Às 23h59min – Término das inscrições.

Dia 08

Sexta-feira

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de atendimento
diferenciado. (conforme item 6 do Edital)

2013 - DEZEMBRO
Dia 05

3

3.1

Quinta-feira

Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado (conforme item 6 do Edital)
Divulgação dos Locais de Provas

Nos itens 3.3, 3.5.1, 6.1, 6.1.1 e 6.4, Onde se lê:
3.3

A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br,
compreendido entre as 10 horas do dia 17 de outubro de 2013 e 23h59min do dia 04 de novembro de 2013.

no período

3.5.1

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, preencher corretamente o Requerimento de
Inscrição, no qual serão exigidos os números do documento de identidade e do CPF, endereço residencial, dados para contato,
cargo, código do cargo, dentre outras informações, todos de preenchimento obrigatório, enviar a solicitação de sua inscrição,
imprimir o boleto bancário e efetuar o recolhimento da Taxa de Inscrição, impreterivelmente, até o dia 05 de novembro de 2013,
independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

6.1

O candidato que necessitar de atendimento diferenciado, para a realização das provas, deverá, no ato da inscrição, marcar esta
opção e declarar sua condição em espaço específico do formulário de solicitação de inscrição via internet e encaminhar por Sedex
para COPESE / ATENDIMENTO DIFERENCIADO - CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO 2013, Caixa Postal
nº 34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, o Requerimento de Atendimento Diferenciado, presente no Anexo II deste edital e os
documentos médicos comprobatórios da necessidade de atendimento diferenciado, até o dia 05 de novembro de 2013.

6.1.1

O candidato poderá ainda, entregar os documentos citados no item 6.1, até o dia 05 de novembro de 2013, de 8h às 12h e de 14h
às 18h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiros, na COPESE, UFT- Campus Universitário de
Palmas, ALC NO 14 (109 Norte), Av. NS 15, s/n, Palmas-TO.

6.4

O candidato deverá verificar no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br a resposta às solicitações de Atendimento
Diferenciado, na data provável de 03 de dezembro de 2013.

leia-se:
3.3

A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br,
compreendido entre as 10 horas do dia 17 de outubro de 2013 e 23h59min do dia 07 de novembro de 2013.

no período

3.5.1

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, preencher corretamente o Requerimento de
Inscrição, no qual serão exigidos os números do documento de identidade e do CPF, endereço residencial, dados para contato,
cargo, código do cargo, dentre outras informações, todos de preenchimento obrigatório, enviar a solicitação de sua inscrição,
imprimir o boleto bancário e efetuar o recolhimento da Taxa de Inscrição, impreterivelmente, até o dia 08 de novembro de 2013,
independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

4

6.1

O candidato que necessitar de atendimento diferenciado, para a realização das provas, deverá, no ato da inscrição, marcar esta
opção e declarar sua condição em espaço específico do formulário de solicitação de inscrição via internet e encaminhar por Sedex
para COPESE / ATENDIMENTO DIFERENCIADO - CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO 2013, Caixa Postal
nº 34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, o Requerimento de Atendimento Diferenciado, presente no Anexo II deste edital e os
documentos médicos comprobatórios da necessidade de atendimento diferenciado, até o dia 08 de novembro de 2013.

6.1.1

O candidato poderá ainda, entregar os documentos citados no item 6.1, até o dia 08 de novembro de 2013, de 8h às 12h e de 14h
às 18h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiros, na COPESE, UFT- Campus Universitário de
Palmas, ALC NO 14 (109 Norte), Av. NS 15, s/n, Palmas-TO.

6.4

O candidato deverá verificar no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br a resposta às solicitações de Atendimento
Diferenciado, na data provável de 05 de dezembro de 2013.

Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital n° 01/2013 (de 14 de outubro de 2013) e seus respectivos anexos.

Palmas – TO, 25 de outubro de 2013.

Raimundo Rêgo de Negreiros
Prefeito de Palmas-TO em exercício

