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COMUNICADO
NOVAS DATAS PARA A APLICAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO
2018.1, DAS PROVAS DA TRANSFERÊNCIA INTERNA E FACULTATIVA, REINGRESSO E
INGRESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA 2018.1 E 2018.2 (EXTRAVESTIBULAR) E DO
VESTIBULAR PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 2018.1
Considerando-se que a mobilidade urbana do País já está fluindo quase normalmente após os
protestos dos caminhoneiros que causaram paralisações e falta de abastecimento nos
transportes rodoviários e aeroviários do Brasil, a Universidade Federal do Tocantins, por meio
de sua Comissão Permanente de Seleção – Copese, entende que a situação de transporte não
oferece mais riscos para o deslocamento de todos os envolvidos nos processos seletivos que
tinham sido temporariamente paralisados e decide por remarcar as datas das provas dos
certames em questão, a saber:


A 2ª Etapa do Concurso para Professor Efetivo 2018.1, objeto do edital 001/2018,
datado de 07 de março de 2018, deverá ocorrer nas seguintes datas: dia 17/06/2018
(Sorteio do Tema da Prova Didática, Entrega dos Títulos e Entrega dos Planos de
Disciplina ou Projeto de Pesquisa da Prova Prática, das 08h15 às 11h30); dias 18 e
19/06/2018 (Serão realizadas as Provas Didáticas seguidas das Provas Práticas, de
acordo com os horários a serem posteriormente divulgados).



A prova do Processo de Transferência Interna e Facultativa, Reingresso e Ingresso de
Portador de Diploma (Extravestibular) 2018.1 e 2018.2, objeto do edital nº 001/2018,
de 26 de março de 2018, ocorrerá no dia 17/06/2018, no período matutino, com
horário de início previsto para às 8h10 e fechamento dos portões às 8h00.



A prova do Vestibular para o Curso de Educação do Campo 2018.1, objeto do edital
nº 001/2018 de 17 de abril de 2018, ocorrerá também no dia 17/06/2018, no mesmo
turno e horários já previstos no edital de abertura.

Ressaltamos que devido aos prazos eleitorais na esfera federal que determinam uma data
limite para a homologação de resultados de concursos públicos, bem como a necessidade de
adequações ao calendário de aulas da Universidade Federal do Tocantins, não é possível
protelar ainda mais a data de aplicação das referidas provas, uma vez que não há prazo
posterior para a realização das mesmas sem desrespeitar as situações citadas anteriormente,
razão pela qual solicitamos a compreensão dos envolvidos nos certames acima mencionados.
Por fim, informamos que todos os candidatos deverão acompanhar diariamente na página da
COPESE/UFT, www.copese.uft.edu.br, as publicações dos editais de retificação, as atualizações
dos editais de abertura e as demais informações relativas a esses certames.
Palmas-TO, 01 de junho de 2018.

