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EDITAL N° 049/2021 – COPESE/UFT, DE 17/09/2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 2021.1
REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de Processos Seletivos – COPESE,
considerando problemas técnicos ocorridos na impressão de alguns boletos para pagamento da taxa de inscrição e, em
conformidade com o item 12.17 do edital de abertura, torna pública a reabertura do prazo para pagamento da taxa de
inscrição do concurso público para o cargo efetivo de Professor do Magistério Superior 2021.1, objeto do Edital nº
026/2021, de 17/06/2021, conforme discriminação a seguir:
1. O prazo para pagamento da taxa de inscrição estará reaberto do dia 21/09/2021 até o dia 28/09/2021.
1.1. O candidato já inscrito no certame, que efetuou sua inscrição dentro do prazo previsto no edital de abertura, poderá
reimprimir novo boleto para pagamento, dentro do prazo previsto no item anterior, por meio de formulário específico que
será disponibilizado na página do concurso, no endereço www.copese.uft.edu.br.
1.2. Inscrição, cujo pagamento for efetuado após a data final estipulada no item 1 deste Edital, não será
acatada/confirmada.
1.2.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso de
cancelamento do certame por conveniência da Administração Superior da UFT, conforme prevê o item 4.12.5 do edital de
abertura do certame.
1.3. Conforme dispõe o item 4.4.1 do edital de abertura, não será aceito agendamento de pagamento de nenhuma
natureza, depósito por envelope, pagamento por cartão de crédito ou qualquer outro tipo de pagamento programado, nem
transferência bancária. Somente será aceito pagamento realizado na modalidade boleto bancário.
2. Não haverá reabertura do prazo para inscrições, pois o problema ocorreu apenas no momento da geração de alguns
boletos, não afetando o sistema de inscrições do certame.
3. Será publicada no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, na data provável do dia 29/09/2021, a relação
atualizada dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas. Os candidatos poderão, até às 14h do dia seguinte à
data de divulgação da atualização das inscrições, impetrar recurso contra a não confirmação de sua inscrição. Os
recursos deverão ser encaminhados à COPESE via e-mail ccdocente@uft.edu.br.
Luís Eduardo Bovolato
Reitor
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