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EDITAL Nº 025/2021- COPESE/UFT, DE 17/05/2021.
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 2021.2
RETIFICAÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de Processos Seletivos, torna pública a retificação do edital n° 023/2021, de 06/05/2021, de
abertura da Seleção Pública Simplificada para o provimento de vagas no cargo de Professor Substituto 2021-2.
1. No subitem 5.2.3, onde se lê: 21/05/2021 a 23/05/2021 – Abertura de Inscrições – somente para as vagas que exigem a titulação de Especialista. Caso não haja inscritos para as
vagas que exigem a titulação de Mestre (previsto na alínea anterior), as inscrições para estas vagas serão reabertas, neste período, com redução da exigência de Titulação de Mestre
para Especialista, conforme Anexo II deste edital.
1.1. Leia-se: 5.2.3, 22/05/2021 a 24/05/2021 – Abertura de Inscrições – somente para as vagas que exigem a titulação de Especialista. Caso não haja inscritos para as vagas que
exigem a titulação de Mestre (previsto na alínea anterior), as inscrições para estas vagas serão reabertas, neste período, com redução da exigência de Titulação de Mestre para
Especialista, conforme Anexo II deste edital.
2. No Subitem 5.10.2, alínea c, onde se lê: No dia da 2ª reabertura de inscrições: dia 21/05/2021 e resultado no dia 24/05/2021.
2.1. Leia-se: c) No dia da 2ª reabertura de inscrições: dia 22/05/21 e resultado no dia 24/05/2021.
3. No item 12 – Do cronograma, onde se lê:
DATA

ATIVIDADE

18/05/21
e
19/05/21

Período de inscrições para as vagas com exigência do título de Mestre (Professor Assistente). Caso não haja inscritos para as vagas com a titulação de
Mestre, as inscrições para estas vagas serão reabertas nos dias 21/05/2021 a 23/05/2021 com redução da exigência de Titulação de Mestre para
Especialista, conforme Anexo II deste Edital.

20/05/21

Último dia para pagamento de inscrições (Professor Assistente).

21/05/21
a
23/05/21

Período de inscrições para as vagas reabertas com exigência do título de especialista (Auxiliar de Ensino). Caso não haja inscritos para as vagas com a
titulação de Especialista, as inscrições para estas vagas serão reabertas de 26/05/2021 e 27/05/2021 com redução da exigência de Titulação de
Especialista para Graduado, conforme Anexo II deste Edital.

3.1. Leia-se:
DATA

ATIVIDADE

18/05/21
e
19/05/21

Período de inscrições para as vagas com exigência do título de Mestre (Professor Assistente). Caso não haja inscritos para as vagas com a titulação de
Mestre, as inscrições para estas vagas serão reabertas nos dias 22/05/2021 a 24/05/2021 com redução da exigência de Titulação de Mestre para
Especialista, conforme Anexo II deste Edital.

21/05/21

Último dia para pagamento de inscrições (Professor Assistente).

22/05/2021
a
24/05/2021

Período de inscrições para as vagas reabertas com exigência do título de especialista (Auxiliar de Ensino). Caso não haja inscritos para as vagas com a
titulação de Especialista, as inscrições para estas vagas serão reabertas de 26/05/2021 e 27/05/2021 com redução da exigência de Titulação de
Especialista para Graduado, conforme Anexo II deste Edital.

4. No Anexo I (Quadro de Distribuição das Vagas e Objetos de Avaliação), códigos de vaga nº 2 (Letras/Araguaína), e 4, 5, 6 (Medicina/Araguaína), no item: “período de
inscrição”, onde se lê: 21/05/21 a 23/05/21.
4.1. Leia-se: 22/05/21 a 24/05/21.

5. O Edital Nº 023/2021, de 06 de maio de 2021, disponibilizado no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, será atualizado com estas retificações incluídas.
6. As demais disposições e instruções contidas no Edital nº 023/2021 permanecem inalteradas.
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