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NOTA
DE
ESCLARECIMENTO
PROFISSIOGRÁFICA

PARA

REALIZAÇÃO

DA

AVALIAÇÃO

1. Poderão participar da Avaliação Profissiográfica os candidatos classificados, com nome
constante da lista do “Resultado Final - Candidatos Classificados para a Prova de Títulos”,
ou seja, aqueles que obtiveram pontuação total superior a 119 pontos.
2. Todos candidatos classificados deverão comparecer na data indicada no último edital de
retificação publicado no site http://www.copese.uft.edu.br, munidos da documentação
disposta no subitem 7.6 do edital.
3. A avaliação profissiográfica será realizada na UFT - Campus Universitário de Araguaína
(CIMBA) / Bloco D – sala 2
4. No primeiro dia de avaliação, serão contabilizados os candidatos presentes, sendo que
somente estes poderão participar das avaliações dos dias seguintes.
5. Após a contagem dos candidatos presentes, para as avaliações seguintes ao primeiro dia,
estes serão divididos através de sorteio realizado na presença de todos, em grupos de no
máximo 10 pessoas, levando em consideração que todos os grupos serão divididos
proporcionalmente.
6. Sendo impossível identificar quantos candidatos se farão presentes no primeiro dia de
aplicação de testes, e somente após esta contagem é que será possível identificar em
quantos grupos serão divididos para a aplicação das avaliações seguintes, todos candidatos
deverão permanecer a disposição da aplicação dos testes no decorrer de toda semana.
7. O candidato que finalizar todos testes a serem aplicados pela banca examinadora será
comunicado de sua dispensa.
8. Portanto os candidatos passarão por avaliações individuais (1° dia) e em grupo (demais
dias).
Araguaína, 06 de agosto de 2014.

Luciana Ventura
Vice Presidente Da Comissão do Concurso Público
(Portaria 569/2013)
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