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ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
CNPJ Nº  01.830.793/0001-39 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE 

NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL N° 03/2009 de 02/10/2009 

 

O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
Ministério da Fazenda sob o n. 01.830.793/0001-39, com sede a Rua 25 de Dezembro, 265, centro, nesta cidade de 
Araguaína – TO, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. FELIX VALUAR DE SOUZA BARROS, no uso de 
suas atribuições legais, prorroga o período de inscrição referente à realização do edital n° 01/2009, De 09/09/2009, 
publicado no DOE: n.º 2.973, de 11/09/2009, Pág. 14, referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos 
PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR 

 

1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

1.1 Prorrogado até as 22 horas do dia 22/10/2009, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
http://www.copese.uft.edu.br. 

2 DAS DATAS 

2.1 Ficam alteradas as datas, conforme cronograma a seguir: 

QUADRO I – CRONOGRAMA 

21/09/2009 a 22/10/2009 

Inscrições somente pela Internet, no sitio: http://www.copese.uft.edu.br. 
Ou em sala específica situada no CRAS II – Centro de Referência de Assistência Social II do 
Município, localizado na Avenida São Francisco, nº 1347, esquina com a Rua das Palmeiras, 
próximo ao posto de saúde e à feira coberta do Setor Araguaína Sul, em horário de expediente (de 
8h às 12h e de 14h às 18h) e em dias úteis.  

23/10/2009 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

Último prazo para envio ou entrega dos documentos necessários a solicitação de atendimento 
diferenciado. (conforme item 6.1 e 6.1.1 do edital de abertura) 

Último prazo para envio ou entrega dos documentos necessários a solicitação de inscrição para as 
vagas reservadas aos portadores de deficiência. (conforme item 7.4, 7.4.1 e 7.5 do edital de 
abertura) 

26/10/2009 a 30/10/2009 Prazo para apresentação dos títulos (exclusivo para os inscritos aos cargos de professores) 

05/11/2009 

Divulgação dos locais de provas 

Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado e de inscrição para vagas 
reservadas aos portadores de deficiência 

22/11/2009 
Aplicação das provas (às 08h para todos os cargos de nível fundamental e superior e às 14h para 
todos os cargos de nível intermediário). 

22/11/2009 Divulgação dos gabaritos provisórios. 

27/11/2009 Divulgação das respostas aos recursos 

30/11/2009 Resultado provisório (data provável) 

07/12/2009 Resultado final (data provável) 

 
 
3. Nas Disposições Finais – acrescentar os itens: 

 
16.17  Os candidatos não poderão levar os cadernos de provas após a realização das mesmas, entretanto, após o 

término da aplicação, as provas serão disponibilizadas com os respectivos gabaritos preliminares no sítio 
http:/www.copese.uft.edu.br; 

16.18 Os candidatos receberão uma Folha de Rascunho do Gabarito que poderão levar consigo após a realização 
das provas; 

 
 
 

http://www.copese.uft.edu.br/
http://www.copese.uft.edu.br/


4. No anexo I – CARGOS, CÓDIGO, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS BÁSICOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E NÚMERO DE VAGAS,   
 
Onde se lê:  
Cargos:  
 
Auxiliar de Odontologia; Código: ARIT27; Carga Horária Semanal: 40 horas; Remuneração Inicial (R$): 632,63; Formação Mínima 
Exigida: Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), acrescido de curso técnico em Auxiliar de 
Consultório Dentário, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho 
competente. 
 
Leia-se: 
Cargos: 
 
Auxiliar de Odontologia; Código: ARIT27; Carga Horária Semanal: 40 horas; Remuneração Inicial (R$):632,63; Formação Mínima 
Exigida: Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), acrescido de curso de Auxiliar de Consultório 
Dentário, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e/ou registro do Conselho Regional 
de Odontologia (como Auxiliar de Odontologia, Auxiliar em Saúde Bucal ou similar). 
 
 
16.18.1 Fica facultado ao candidato, após a divulgação do gabarito preliminar, solicitar o “espelho” da sua folha de resposta para 

conferência. 
 
16.18.1.1 Esta solicitação deverá ser feita diretamente à Copese, através de site http://www.copese.uft.edu.br. 

 

3. Permanecem inalterados todos os demais itens e subitens dos Editais N° 01/2009, de 09/09/2009 e Nº 02/09, 
de 19/09/2009. 

 

 

Félix Valuar de Sousa Barros 
-Prefeito Municipal 

 

http://www.copese.uft.edu.br/

