COMUNICADO
cancelada a aplicação das provas do dia 12/02/2017
A COPESE informa que o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA
ATENDER A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA foi suspenso e, portanto, a aplicação
de prova marcada para o dia 12/02/2017 foi cancelada. As inscrições de colaboradores realizadas para esse
certame serão aproveitadas para a aplicação das provas do CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFT - 2016.
Aqueles que tiverem interesse e ainda não se inscreveram poderão realizar sua inscrição conforme
convocatória abaixo:

CONVOCATÓRIA
INSCRIÇÃO PARA COLABORADORES – APLICAÇÃO DAS PROVAS DIA 19/02/2017
ATENÇÃO: A APLICAÇÃO DAS PROVAS ACONTECERÁ NO DOMINGO DIA 19/02/2017, SOMENTE EM
PALMAS (UFT, ULBRA e UNITINS).
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO:
 Não ser candidato e não ter parentesco (até segundo grau) com candidatos;
 Ser vinculado à UFT como aluno do câmpus de Palmas (regularmente matriculado), professor,
servidor técnico administrativo ou servidor terceirizado;
 Ser titular de conta corrente (não serão aceitas conta poupança, conta salário, conta conjunta ou
conta em nome de terceiro);
 ALUNOS, SERVIDORES E PROFESSORES: Realizar o cadastro on-line através do endereço eletrônico
www.copese.uft.edu.br/rh, até o dia 13/02/2017;
 SERVIDORES TERCEIRIZADOS: Realizar o cadastro presencial na recepção da COPESE, até o dia
13/02/2017, de 8h30min as 11h30min e de 14h30min as 17h30min (exceto sábado e domingo);
 Participar da reunião de treinamento;
Será somente um turno de trabalho, com horário previsto de 12h30min às 19h30min. O valor bruto a ser
pago será de R$ 126,00, com prazo para pagamento de 60 dias. Atenção: em todos os valores serão
descontados 11% de INSS + 5% de ISS.
A relação dos selecionados e convocados para as reuniões de treinamento, e também a data, horário e
locais dessas reuniões, será publicada na data provável de 16 de fevereiro de 2017 (Quinta-feira, até às
18h) no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br/rh (menu: Acesso Rápido > Colaboradores).
OBS: Os colaboradores selecionados como “suplente” deverão comparecer à sua reunião de treinamento.
Neste dia os colaboradores ausentes (se houver) serão substituídos pelos suplentes.
Para mais informações:
Telefone: (63) 3232 8545 (Ramal 8545) / e-mail: operac_copese@uft.edu.br
Palmas/TO, 09 de fevereiro de 2017.
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