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EDITAL N° 004/2018 – CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS / COPESE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS-TO 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, da Lei Orgânica do Município
de Palmas-TO e o art. 37 da Constituição Federal, inciso II, torna pública a PRORROGAÇÃO
DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO do Edital nº 001/2018, de 10/01/2018, de abertura do
concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para provimento efetivo do cargo
de Procurador – Classe Inicial, da Câmara Municipal de Palmas, conforme discriminação a
seguir:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Ficam prorrogadas: a data do término das inscrições para o dia 25 de fevereiro de
2018; e a data limite para pagamento da taxa de inscrição e para o envio ou entrega dos
documentos referentes à solicitação de atendimento especial para o dia 26 de fevereiro de 2018.
1.1.1. Em virtude da prorrogação, ficam retificados o QUADRO I (CRONOGRAMA
GERAL) do subitem 2.1 e os subitens 3.5, 4.3 e 4.6 do edital de abertura nº 001/2018,
conforme a seguir:
CRONOGRAMA GERAL
2018 - FEVEREIRO
Dia 25 Às 23h59min – Término das inscrições
Último dia para o pagamento da taxa de inscrição
Último dia para envio e/ou entrega dos documentos referentes às solicitações de
inscrição para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência
Dia 26
(conforme item 5) (EXCLUÍDO)
Último dia para o envio ou entrega dos documentos referentes à solicitação de
atendimento especial. (ver item 4 deste edital)

[...]
3.5. 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 e
código do cargo, dentre outras informações, todos 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 26 de fevereiro de 2018, independentemente de que
essa data seja feriado municipal, estadual ou federal.
[...]
4.3. A documentação citada no subitem anterior poderá ser enviada via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, para a COPESE / ATENDIMENTO ESPECIAL CONCURSO PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS 2018,
Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-090, Palmas/TO, até o dia 26 de fevereiro de 2018; ou
entregue, das 8h às 12h e de 14h às 18h (exceto sábados, domingos e feriados),
pessoalmente ou por terceiro, na COPESE, UFT/Câmpus 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 em que o surgimento de necessidade
especial ocorra após o encerramento das inscrições.
[...]
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4.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além
de solicitar atendimento especial para tal fim (no ato da inscrição), deverá encaminhar,
para a COPESE/UFT, o original do Anexo III deste edital (Requerimento de
Atendimento Especial) preenchido e assinado e cópia autenticada em cartório da
certidão de nascimento da criança, até o dia 26 de fevereiro de 2018, e levar, nos dias
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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. O Edital 001/2018, de 10 de janeiro de 2018, disponibilizado no endereço eletrônico
www.copese.uft.edu.br, será atualizado com estas retificações incluídas.
2.2. Permanecem inalterados todos os demais itens, subitens e anexos do edital 001/2018, de 10
de janeiro de 2018, destinado à formação de cadastro de reserva para provimento efetivo do
cargo de Procurador – Classe Inicial, da Câmara Municipal de Palmas.
Palmas-TO, 22 de fevereiro de 2018.

José do Lago Folha Filho
Câmara Municipal de Palmas-TO

