UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS - COPESE
Quadra 109 Norte, AV. NS -15, ALCNO 14 – Plano Diretor Norte
| 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4445 | www.uft.edu.br | copese@uft.edu.br

EDITAL N° 014/2020 – COPESE/UFT, DE 23/10/2020
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - 2019.2
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de Processos Seletivos - COPESE,
considerando a retomada do concurso para a vaga 2019.2/PMS/0002, do curso de Letras, câmpus de Araguaína,
através do Edital nº 013/2020, de 22/10/2020, torna público o cronograma de provas e outras especificidades, conforme
segue abaixo:
1. Do Cronograma:
1.1 CONCURSO EM 2 (DUAS) ETAPAS. CÓDIGO DE VAGA COM MAIS DE 9 (NOVE) CANDIDATOS INSCRITOS, ITEM 1.3 DO EDITAL
DE ABERTURA DO CERTAME:
Mês / Ano
Dia
Horário
Descrição
OUTUBRO / 2020
Mês / Ano

22

-

Publicação do Edital de Retomada do Certame

23

-

Publicação da Lista de Confirmação das Inscrições e da Lista de
Candidatos Cotistas (Negros)

Dia
22

NOVEMBRO / 2020

DEZEMBRO / 2020

Mês / Ano

1ª ETAPA DE PROVAS
Horário
08h50min
Das 09h às 13h
-

01

-

04

-

11

Convocatória dos Candidatos Negros para a Verificação da Veracidade da
Autodeclaração (data provável)
Processo de Verificação da Veracidade da Autodeclaração dos
Candidatos Negros
Publicação do resultado dos recursos (data provável)
Publicação do resultado final da 1ª ETAPA e da convocação para a 2ª
ETAPA (item 7.2.2.1.1 do Edital de Abertura) (data provável)

2ª ETAPA DE PROVAS
Horário

Descrição

Das 14h às 14h10min

Sorteio do tema da Prova Didática

Das 14h15min às 16h

Entrega dos Títulos para Avaliação e entrega do Projeto de Pesquisa para
a Prova Prática

Até às 23h

DEZEMBRO / 2020

Prova Escrita
Publicação do resultado provisório (data provável)

26

Dia

Descrição

Fechamento dos Portões dos Prédios de Aplicação da Prova Escrita

13

Das 08h às 23h

15

-

23

-

Publicação da data, horário e sala de aplicação da Prova Didática que
será seguida da Prova Prática
Prova Didática seguida da Prova Prática
Publicação do resultado provisório das provas da 2ª ETAPA e do resultado
provisório do concurso (data provável)
Publicação do resultado dos recursos referentes às provas da 2ª ETAPA e
ao resultado provisório do concurso (data provável)
Publicação do resultado final do concurso (data provável)

24

-

Homologação do resultado final do concurso (data provável)

2. Caso ocorram muitos empates, conforme previsto no item 7.2.2.1.1 do Edital de Abertura, o número máximo de
candidatos para a realização da Prova Didática e Prova Prática, por dia de aplicação, será de 9 (nove) candidatos.
3. A banca examinadora será divulgada no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, nas datas prováveis de
09/11/2020 (1ª Etapa) e 30/11/2020 (2ª Etapa). Sua composição poderá ser objeto de impugnação, conforme prevê o
item 7.1.6.1 do Edital de Abertura.
4. No item 8.13 do Edital n° 001/2019 de 18/09/2019, alínea “e”, onde se lê: se durante a realização das provas
qualquer um dos objetos citados na alínea anterior emitir qualquer sinal o candidato será automaticamente eliminado.
Leia-se: utilizar corretivo líquido na prova escrita ou qualquer meio de identificação nominal na prova escrita.
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5. Nos itens 8.13 e 8.14 do Edital n° 001/2019 de 18/09/2019, ficam incluídas as seguintes alíneas, respectivamente:
q) descumprir as medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas e demais fases do certame,
em razão da pandemia do novo Coronavírus.
i) descumprir as medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas e demais fases do certame,
em razão da pandemia do novo Coronavírus.
6. A justificativa de ausência, mencionada no item 4.8.8.2 do Edital de Abertura, deve ser formalizada no período
compreendido entre as 10h do dia 25/11/2020 e 23h59min do dia 26/11/2020, conforme o item 4.8.8 e seus subitens.
7. Excepcionalmente, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, o procedimento de heteroidentificação para os
candidatos cotistas (Negros) da vaga 2019.2/PMS/0002, será realizado de forma remota por meio da plataforma Google
Meet. O processo seguirá as regras de seu edital de convocação e as disposições previstas no item 4.9.9 do Edital n°
001/2019 de 18/09/2019.
8. Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no dia de
realização das provas da vaga 2019.2/PMS/0002, em razão da pandemia do novo Coronavírus.
9. Em relação aos demais procedimentos e regras do certame, os candidatos deverão cumprir as determinações do
Edital de Abertura nº 001/2019 de 18/09/2019, excetuado o que estiver em conflito com as disposições deste Edital.
Luís Eduardo Bovolato
Reitor
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