PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE PROCURADOR JURÍDICO
EDITAL Nº 04/2014, DE 18 DE JUNHO DE 2014

O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 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 nº 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:

1.

Na Tabela I (Cronograma) do item 1.1, onde se lê:

Dia 11
De 12 a 13
Dia 18
De 23 a 24
Dia 1
Dia 2
Dia 14

TABELA I – CRONOGRAMA
JUNHO - 2014
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
JULHO - 2014
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

1.1 Lêia-se:

De 19 a 23
De 25 a 26

Dia 08
De 09 a 10
Dia 22
De 23 a 24
Dia 30

TABELA I – CRONOGRAMA
JUNHO - 2014
Solicitação da Prova Discursiva e do espelho da correção (via email copese@uft.edu.br)
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da Prova Discursiva
JULHO - 2014
Resposta aos recursos referentes ao resultado da Prova Discursiva
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

2.

No item 10.2, onde se lê:
10.2 Os candidatos convocados deverão apresentar seus títulos, se houver, nos	
   dias	
   23	
   e	
   24	
   de	
   junho	
   de	
   2014	
  
no protocolo da Prefeitura Municipal de Araguaína, situada na Rua 25 de Dezembro, n.º 265 - Centro, endereçado à
Comissão do Concurso Público Municipal para Procuradores Jurídicos, de 8h às 12h e de 14h às 18h horas,
pessoalmente (munidos do documento de identidade
especificado pelo subitem 7.6 e comprovante de inscrição) ou por intermédio de procurador (munido de documento de
identidade especificado pelo subitem 7.6, e procuração simples, com poderes específicos para o ato).

2.1

Lêia-se:
10.2 Os candidatos convocados deverão apresentar seus títulos, se houver, nos	
  dias	
  09	
  e	
  10	
  de	
  julho	
  de	
  2014	
  
no protocolo da Prefeitura Municipal de Araguaína, situada na Rua 25 de Dezembro, n.º 265 - Centro, endereçado à
Comissão do Concurso Público Municipal para Procuradores Jurídicos, de 8h às 12h e de 14h às 18h horas,
pessoalmente (munidos do documento de identidade
especificado pelo subitem 7.6 e comprovante de inscrição) ou por intermédio de procurador (munido de documento de
identidade especificado pelo subitem 7.6, e procuração simples, com poderes específicos para o ato).

3.

No item 10.17, onde se lê:
10.17 A divulgação dos resultados provisório e definitivo da avaliação dos títulos será publicado no Diário Oficial do
Município de Araguaína e no endereço eletrônico: http://www.copese.uft.edu.br/, contendo relação dos candidatos
classificados por ordem de pontuação nesta etapa, ocorrerá nos	
   dias	
   1º	
   e	
   14	
   de	
   julho	
   de	
   2014,
respectivamente.

3.1

Lêia-se:
10.17 A divulgação dos resultados provisório e definitivo da avaliação dos títulos será publicado no Diário Oficial do
Município de Araguaína e no endereço eletrônico: http://www.copese.uft.edu.br/, contendo relação dos candidatos
classificados por ordem de pontuação nesta etapa, ocorrerá nos	
   dias	
   22	
   e	
   30	
   de	
   julho	
   de	
   2014,
respectivamente.

4.

Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital n° 01/2013 (de 26 de setembro de 2013) e
seus respectivos anexos.

Palmas–TO, 18 de junho de 2014.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

