PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
PROCURADOR JURÍDICO
EDITAL N° 02/2013 de 26/11/2013
O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Ministério
da Fazenda sob o n. 01.830.793/0001-39, com sede a Rua 25 de Dezembro, 265, centro, nesta cidade de Araguaína – TO,
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar n.º 09, de 26 de setembro de 2013, torna pública a retificação do edital nº 01/2013, de 26 de
setembro de 2013 referente ao Concurso Público destinado a selecionar candidatos para os cargos públicos de procurador
jurídico, garantindo-se a reserva de uma das vagas para Portador de Deficiência, conforme se segue:
Onde se lê:
1.1

O concurso será regido por este Edital, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município, executado pela Comissão
Permanente de Seleção (COPESE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), obedecidas as normas deste Edital, e realizado
no Estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, conforme o cronograma de atividades abaixo:
TABELA I - CRONOGRAMA
SETEMBRO - 2013
Dia 26
Publicação do Edital de Abertura
NOVEMBRO - 2013
Início das Inscrições pela Internet (http://www.copese.uft.edu.br/) a partir das 10 horas
Ou em sala específica situada no CRAS II – Centro de Referência de Assistência Social II do Município,
localizado na Avenida São Francisco, nº 1347, esquina com a Rua das Palmeiras, próximo ao posto de
Dia 4
saúde e à feira coberta do Setor Araguaína Sul, em horário de expediente (de 8h às 12h e de 14h às 18h) e
em dias úteis.
Início da solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição.
Dia 22
Às 23h59min – Término das solicitações de isenção da taxa de inscrição.
Dia 27
Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição.
Dias 28 e 29
Prazo para interposição de recursos quanto ao indeferimento da solicitação de isenção.
DEZEMBRO - 2013
Dia 06
Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição após análise de recursos.
Às 23h59min – Término das inscrições.
Dia 19
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de atendimento
diferenciado.
Dia 20
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
JANEIRO - 2014
Dia 20
Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado.
FEVEREIRO - 2014
Dia 10
Divulgação dos locais de provas
ABRIL - 2014
Aplicação da Prova Objetiva (das 8 horas às 13 horas)
Dia 6
Divulgação dos gabaritos provisórios
Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas. Horário:
De 8 a 9
das 0h às 23h59min, pela internet (http://www.copese.uft.edu.br/)
Divulgação da resposta aos recursos contra o gabarito provisório
Dia 21
Divulgação dos gabaritos definitivos
Divulgação do Resultado da Primeira Fase: relação de candidatos classificados para prova
Dia 25
discursiva
Dia 26
Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da Primeira Fase
Dia 30
Divulgação da relação de classificados para a prova discursiva após análise dos recursos
MAIO - 2014
Dia 5
Divulgação dos locais de prova
Dias 17 e 18
Aplicação da Prova Discursiva
De 19 a 20
Prazo para interposição de recursos quanto às questões e o gabarito padrão
Dia 30
Divulgação das questões e do gabarito padrão após a análise dos recursos
JUNHO - 2014
Dia 11
Divulgação do Resultado Provisório: relação dos candidatos para a prova de títulos
De 12 a 13
Prazo para interposição de recursos
Dia 18
Divulgação do Resultado: candidatos classificados para a prova de títulos, após a análise dos

De 23 a 24
JULHO - 2014
Dia 1
Dia 2
Dia 14
AGOSTO - 2014
De 4 a 8
Dia 13
Dias 14 e 15
Dia 27
Dia 29

recursos
Prova de Títulos: entrega dos títulos
Divulgação do Resultado Provisório da Prova de Títulos
Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da prova de títulos
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos, após análise dos recursos: candidatos classificados
para a Avaliação Profissiográfica
Realização da Avaliação Profissiográfica
Divulgação da Avaliação Profissiográfica
Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação Profissiográfica
Divulgação do Resultado Final (data provável)
Homologação do Resultado (data provável)

Lêia-se:
1.1

O concurso será regido por este Edital, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município, executado pela Comissão
Permanente de Seleção (COPESE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), obedecidas as normas deste Edital, e realizado
no Estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, conforme o cronograma de atividades abaixo:

TABELA I - CRONOGRAMA
SETEMBRO - 2013
Dia 26
Publicação do Edital de Abertura
NOVEMBRO - 2013
Início das Inscrições pela Internet (http://www.copese.uft.edu.br/) a partir das 10 horas
Ou em sala específica situada no CRAS II – Centro de Referência de Assistência Social II do Município,
localizado na Avenida São Francisco, nº 1347, esquina com a Rua das Palmeiras, próximo ao posto de
Dia 4
saúde e à feira coberta do Setor Araguaína Sul, em horário de expediente (de 8h às 12h e de 14h às 18h) e
em dias úteis.
Início da solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição.
DEZEMBRO - 2013
Dia 13
Às 23h59min – Término das solicitações de isenção da taxa de inscrição.
Dia 17
Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição.
Dia 18
Prazo para interposição de recursos quanto ao indeferimento da solicitação de isenção.
Dia 20
Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição após análise de recursos.
JANEIRO - 2014
Às 23h59min – Término das inscrições.
Dia 06
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
atendimento diferenciado.
Dia 07
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Dia 20
Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado.
FEVEREIRO - 2014
Dia 10
Divulgação dos locais de provas
ABRIL - 2014
Aplicação da Prova Objetiva (das 08 às 13 horas)
Dia 6
Divulgação dos gabaritos provisórios
Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas. Horário:
De 8 a 9
das 0h às 23h59min, pela internet (http://www.copese.uft.edu.br/)
Divulgação da resposta aos recursos contra o gabarito provisório
Dia 21
Divulgação dos gabaritos definitivos
Divulgação do Resultado da Primeira Fase: relação de candidatos classificados para prova
Dia 25
discursiva
Dia 26
Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da Primeira Fase
Dia 30
Divulgação da relação de classificados para a prova discursiva após análise dos recursos
MAIO - 2014
Dia 5
Divulgação dos locais de prova
Dias 17 e 18
Aplicação da Prova Discursiva
De 19 a 20
Prazo para interposição de recursos quanto às questões e o gabarito padrão

Dia 30
JUNHO - 2014
Dia 11
De 12 a 13
Dia 18
De 23 a 24
JULHO - 2014
Dia 1
Dia 2
Dia 14
AGOSTO - 2014
De 4 a 8
Dia 13
Dias 14 e 15
Dia 27
Dia 29

Divulgação das questões e do gabarito padrão após a análise dos recursos
Divulgação do Resultado Provisório: relação dos candidatos para a prova de títulos
Prazo para interposição de recursos
Divulgação do Resultado: candidatos classificados para a prova de títulos, após a análise dos
recursos
Prova de Títulos: entrega dos títulos
Divulgação do Resultado Provisório da Prova de Títulos
Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da prova de títulos
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos, após análise dos recursos: candidatos classificados
para a Avaliação Profissiográfica
Realização da Avaliação Profissiográfica
Divulgação da Avaliação Profissiográfica
Prazo para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação Profissiográfica
Divulgação do Resultado Final (data provável)
Homologação do Resultado (data provável)

Onde se lê:
3.3

A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, no
período compreendido entre as 10 horas do dia 04 de novembro de 2013 e 23h59min do dia 19 de dezembro de
2013, observado o horário de Araguaína – TO.

Lêia-se:
3.3

A Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br, no
período compreendido entre as 10 horas do dia 04 de novembro de 2013 e 23h59min do dia 06 de janeiro de
2014, ou em sala específica situada no CRAS II – Centro de Referência de Assistência Social II do Município,
localizado a Av. São Francisco, 1347, Setor Araguaína Sul, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h em dias
úteis, observado o horário de Araguaína – TO.

Onde se lê:
3.7.2

A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizada no período compreendido entre as 10 horas do
dia 04 de novembro de 2013 e 23h59min do dia 22 de novembro de 2013, mediante preenchimento de
requerimento específico, que será disponibilizado no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br.

Lêia-se:
3.7.2

A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizada no período compreendido entre as 10 horas do
dia 04 de novembro de 2013 e 23h59min do dia 13 de dezembro de 2013, mediante preenchimento de
requerimento específico, que será disponibilizado no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br.

Onde se lê:
3.7.8

O prazo para recurso sobre o indeferimento das solicitações será entre nos dias 28 e 29 de novembro de 2013,
com resultado previsto para o dia 06 de dezembro de 2013.

Lêia-se:
3.7.8
O prazo para recurso sobre o indeferimento das solicitações será no dia 18 de dezembro de 2013, com resultado
previsto para o dia 20 de dezembro de 2013.

Onde se lê:
ANEXO I (CARGOS, CÓDIGO, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS BÁSICOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E NÚMERO DE VAGA),
NÍVEL SUPERIOR ICARGA
Número de Vagas Para Posse Imediata
Cargos

Procurador Jurídico

Código

SPAR01

Carga Horária Semanal

40 horas

Remuneração
Inicial (R$)

Formação Mínima Exigida

3.000,00

- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC);
- Registro no Conselho de Classe competente: Ordem dos
Advogados do Brasil, com exercício efetivo da advocacia há pelo
menos 03 ( três ) anos.

Para Ampla
Concorrência

Para Portador
de
Deficiência

Total de
Vagas

05

-

05

05

TOTAL

Lêia-se:
ANEXO I (CARGOS, CÓDIGO, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS BÁSICOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E NÚMERO DE VAGA),
NÍVEL SUPERIOR
Número de Vagas Para Posse Imediata
Cargos

Procurador Jurídico

Código

SPAR01

Carga Horária Semanal

40 horas

Remuneração
Inicial (R$)

3.000,00

Formação Mínima Exigida
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC);
- Registro no Conselho de Classe competente: Ordem dos
Advogados do Brasil, com exercício efetivo da advocacia ou atividade
jurídica comprovada há pelo menos 03 ( três ) anos.
TOTAL

Para Ampla
Concorrência

Para Portador
de
Deficiência

Total de
Vagas

04

01

05

05

1.3. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital n° 01/2013 (de 26 de setembro de 2013) e seus respectivos anexos.
Palmas – TO, 26 de novembro de 2013.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

