UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
ALC NO 14, Av. NS 15, s/n, Palmas-TO | 77.000-000
(63) 3232-8545 | www.uft.edu.br | copese@uft.edu.br

EDITAL N° 003/2016 – MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO / COPESE
CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2016
O MUNICÍPIO DE GUARAÍ – ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n. 02.070.548/0001-33, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho, torna pública
a REABERTURA DE INSCRIÇÃO e RETIFICAÇÃO do edital de abertura nº 001/2016, de
11 de março de 2016, referente à realização de Concurso Público destinado a selecionar
candidatos para os cargos públicos efetivos de nível fundamental, médio e superior, de acordo
com os termos a seguir.
1. DA REABERTURA DE INSCRIÇÃO
1.1. Fica adicionado ao edital o subitem 3.1.1, conforme a seguir:
3.1.1. As inscrições estarão reabertas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br, no período compreendido entre as 10 horas do dia 20 de
abril de 2016 e 23h59min do dia 16 de maio de 2016.
2. DA RETIFICAÇÃO
2.1. No QUADRO I (CRONOGRAMA GERAL) do subitem 1.2, onde se lê:
2016 – ABRIL
Dia 18 Às 23h59min – término das inscrições
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
Dia 19 Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à Solicitação de
Atendimento Especial. (conforme item 5 deste edital)
2016 – MAIO
Dia 04 Divulgação das respostas às solicitações de Atendimento Especial
Dia 10 Divulgação dos locais de provas
Dia 11 Divulgação da concorrência
Aplicação das provas (conforme quadro II do subitem 7.2 deste edital)
Dia 22 Entrega da documentação para a Avaliação de Títulos - somente para cargos de
nível superior (conforme item 9 e quadro II do subitem 7.2 deste edital)
Dia 23 Divulgação dos gabaritos provisórios
Prazo para interposição de recursos contra as questões e gabarito provisório das
Dia 24 provas
objetivas.
Horário:
das
0h
às
23h59min,
pela
internet
(http://www.copese.uft.edu.br/)
2016 – JUNHO
Dia 03

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito provisório (data provável)
Divulgação dos gabaritos definitivos (data provável)
Publicação do Resultado Final para os cargos de nível fundamental e de nível
médio

Dia 09

Publicação do Resultado Provisório para os cargos de nível superior
Disponibilização das imagens da ata de avaliação de títulos, no endereço eletrônico
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http://www.copese.uft.edu.br
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de
Dia 10 Títulos. Horário: das 0h às 23h59min, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br
Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos
Dia 15 (data provável)
Publicação do Resultado Final para os cargos de nível superior
Dia 22 Homologação do resultado final – todos os cargos

2.1.1. Lêia-se:
2016 – ABRIL
Dia 20 Reabertura de Inscrições (http://www.copese.uft.edu.br - 10h)
2016 – MAIO
Dia 16 Às 23h59min – término das inscrições
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
Dia 17 Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à Solicitação de
Atendimento Especial. (conforme item 5 deste edital)
Dia 31 Divulgação das respostas às solicitações de Atendimento Especial
2016 – JUNHO
Dia 03 Divulgação dos locais de provas
Dia 06 Divulgação da concorrência
Aplicação das provas (conforme quadro II do subitem 7.2 deste edital)
Dia 19 Entrega da documentação para a Avaliação de Títulos - somente para cargos de
nível superior (conforme item 9 e quadro II do subitem 7.2 deste edital)
Dia 20 Divulgação dos gabaritos provisórios
Prazo para interposição de recursos contra as questões e gabarito provisório das
objetivas.
Horário:
das
0h
às
23h59min,
pela
internet
Dia 22 provas
(http://www.copese.uft.edu.br/)
2016 – JULHO
Dia 14

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito provisório (data provável)
Divulgação dos gabaritos definitivos (data provável)

2016 – AGOSTO
Publicação do Resultado Final para os cargos de nível fundamental e de nível
médio
Dia 12 Publicação do Resultado Provisório para os cargos de nível superior
Disponibilização das imagens da ata de avaliação de títulos, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de
Dia 15 Títulos. Horário: das 0h às 23h59min, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br
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Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos
Dia 24 (data provável)
Publicação do Resultado Final para os cargos de nível superior
Dia 31 Homologação do resultado final – todos os cargos

2.2. No subitem 3.3, onde se lê:
3.3. 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, todas 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 19 de abril de 2016, independentemente de que
esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.
2.2.1. Lêia-se:
3.3. 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, todas 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 17 de maio de 2016, independentemente de que
esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.
2.3. No subitem 5.3, onde se lê:
5.3. A documentação citada no subitem anterior poderá ser enviada via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, para a COPESE / ATENDIMENTO ESPECIAL CONCURSO MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970,
Palmas/TO, até o dia 19 de abril de 2016; ou entregue, das 8h às 12h e de 14h às 18h
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, no protocolo da
Prefeitura de Guaraí, á Avenida Bernardo Sayão, s/n – Centro - Praça Euclides L.
Rodrigues – Paço Municipal: Pacifico Silva Guaraí/TO ou na COPESE, UFT/Campus
Universitário de Palmas, ALC NO 14 (109 Norte), Av. NS 15, s/n, Palmas/TO até a data
prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
2.3.1. Lêia-se:
5.3. A documentação citada no subitem anterior poderá ser enviada via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, para a COPESE / ATENDIMENTO ESPECIAL CONCURSO MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970,
Palmas/TO, até o dia 17 de maio de 2016; ou entregue, das 8h às 12h e de 14h às 18h
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, no protocolo da
Prefeitura de Guaraí, á Avenida Bernardo Sayão, s/n – Centro - Praça Euclides L.
Rodrigues – Paço Municipal: Pacifico Silva Guaraí/TO ou na COPESE, UFT/Campus
Universitário de Palmas, ALC NO 14 (109 Norte), Av. NS 15, s/n, Palmas/TO até a data
prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
2.4. No subitem 5.6, onde se lê:
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5.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas,
além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a
COPESE/UFT, o original do Anexo II deste edital (Requerimento de Atendimento
Especial) preenchido e assinado, cópia simples do CPF e cópia autenticada em cartório
da certidão de nascimento da criança, até o dia 19 de abril de 2016, e levar, no dia das
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer
com a criança no local de realização das provas.
2.4.1. Lêia-se:
5.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas,
além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a
COPESE/UFT, o original do Anexo II deste edital (Requerimento de Atendimento
Especial) preenchido e assinado, cópia simples do CPF e cópia autenticada em cartório
da certidão de nascimento da criança, até o dia 17 de maio de 2016, e levar, no dia das
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer
com a criança no local de realização das provas.
2.5. No QUADRO II do subitem 7.2, onde se lê:
7.2. A Prova Objetiva e a entrega de documentação para a Avaliação de Títulos (quando
houver) serão realizadas conforme o especificado no Quadro II a seguir:
QUADRO II
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Data da
Aplicação

Turno

Fechamento
dos Portões

Horário
de Início

Duração
da Prova

22/05/2016

Matutino

9h

9h10min

3 horas

15h

15h10min

3 horas

22/05/2016 Vespertino

Cargo
Todos os cargos de nível fundamental
Todos os cargos de nível superior
Todos os cargos de nível médio

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Data da Entrega

Turno

Horário

22/05/2016

Vespertino

de 14h às 18h

Cargo
Todos os cargos de nível superior

2.5.1. Lêia-se:
7.2. A Prova Objetiva e a entrega de documentação para a Avaliação de Títulos (quando
houver) serão realizadas conforme o especificado no Quadro II a seguir:
QUADRO II
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Data da
Aplicação

Turno

Fechamento
dos Portões

Horário
de Início

Duração
da Prova

19/06/2016

Matutino

9h

9h10min

3 horas

Cargo
Todos os cargos de nível fundamental
Todos os cargos de nível superior
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19/06/2016 Vespertino

15h

15h10min

3 horas

Todos os cargos de nível médio

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Data da Entrega

Turno

Horário

19/06/2016

Vespertino

de 14h às 18h

Cargo
Todos os cargos de nível superior

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Permanecem inalterados todos os demais itens, subitens e anexos do edital nº 001/2016 de
11 de março de 2016 e do edital nº 002/2016 de 21 de março de 2016.
Guaraí-TO, 19 de abril de 2016.

___________________________________
Francisco Júlio Pereira Sobrinho
Prefeito de Guaraí – TO

