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Palmas, 15 de dezembro de 2013

Nota de Esclarecimento
Aos candidatos que se atrasaram e deixaram de fazer a prova do Concurso Público para cargos da
Educação Básica da Prefeitura de Palmas realizada neste domingo (15) pela Comissão Permanente de
Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT), esclarecemos que:
1º. De acordo com o item 15.4 do Edital de Abertura (01/2013) “é de inteira responsabilidade do
candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso
público no Diário Oficial do Município de Palmas-TO e no site: http://www.copese.uft.edu.br”.
2º. O item 15.17 do mesmo edital deixa claro que “os itens deste edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes
disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância
que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado”.
3º. O item 12.5 especifica que “os portões dos prédios onde se realizarão as provas serão fechados,
impreterivelmente, 10 minutos antes do início das provas. O candidato que chegar após o fechamento
dos portões terá vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo”.
4º. Além disso, o item 2 do edital de retificação 05/2013, publicado em 7 de novembro, altera o quadro
III que trata dos horários de fechamento de portões e início das provas. O mesmo quadro foi
devidamente atualizado no Edital de Abertura do certame, colocado com destaque na página do
concurso no site da Copese e amplamente divulgado à imprensa.
5º. A Copese aproveita a oportunidade para lembrar que, na tarde deste domingo (15), as provas para
os candidatos a todos os cargos de Nível Médio iniciarão pontualmente às 15h e o fechamento dos
portões será às 14h50.
6º. Acrescentamos ainda que os candidatos que deixaram de fazer as provas pela manhã por motivo de
atraso são casos isolados e que o concurso, com mais de 22 mil candidatos inscritos, transcorre dentro
da normalidade.
Abstenção - 2.039 candidatos, do total de 12.179 inscritos para vagas de Nível Superior e Fundamental
Incompleto deixaram de fazer as provas na manhã deste domingo (15), resultando em um índice de
abstenção de 16,74%. No turno da tarde, 10.062 candidatos estão inscritos para concorrer a cargos de
Nível Médio.

Tarso Alvim
Presidente da Copese

