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EDITAL N° 061/2021 – COPESE/UFT, DE 19/10/2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 2021.1
RETIFICAÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de Processos Seletivos – COPESE, torna pública a Retificação do Edital nº 026/2021, de
17/06/2021, de abertura do concurso público para provimento de vagas no cargo efetivo de Professor do Magistério Superior, conforme discriminação a seguir:
1. No item 7.3.1, onde se lê: O tema será sorteado antes do início da Prova Escrita, na sala de aplicação da prova, pela Comissão Organizadora ou pelos aplicadores de prova da
sala. Leia-se: O tema será sorteado antes do início da Prova Escrita, pela Coordenação do Concurso, em Palmas-TO. O número sorteado valerá para todos os
câmpus/códigos de vaga do certame, e, consequentemente, para todos os candidatos inscritos.
2. No item 8.3.2, onde se lê: Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, CPF, carteiras de motorista (modelo antigo, sem foto),
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. Leia-se: Não serão aceitos como documentos
de identidade: certidões de nascimento; títulos eleitorais; CPF; carteira nacional de habilitação (modelo antigo, sem foto); carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem
protocolo do documento. Também não serão aceitos documentos digitais apresentados em equipamentos eletrônicos (como telefones celulares, tablets, etc) uma vez
que o documento de identidade deve ficar disponível durante todo o período de prova e o porte de equipamento eletrônico é proibido (conforme subitens 8.12 e 8.13
deste edital).
Luís Eduardo Bovolato
Reitor
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