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EDITAL N° 016/2022 – COPESE/UFT, DE 31/03/2022 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE  

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - 2022.1 
RETIFICAÇÃO 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de Processos Seletivos – COPESE, torna pública a Retificação do Edital nº 013/2022, de 
24/03/2022, de abertura do concurso público para provimento de vagas no cargo efetivo de Professor do Magistério Superior, conforme discriminação a seguir: 
 
1. No item 1.2.  
1.1 Onde se lê: 21 vagas. Leia-se: 19 vagas. 
1.2 Onde se lê: Dentre as 21 vagas previstas, 4 (quatro) serão reservadas para candidatos negros e 2 (duas) serão reservadas para pessoas com deficiência. Leia-se: Dentre as 19 
vagas previstas, 4 (quatro) serão reservadas para candidatos negros e 1 (uma) será reservada para pessoas com deficiência. 
 
2. No item 4.11.1, onde se lê: 

a) Código de vaga 2022.1/PMS/0006: das 2 (duas) vagas deste código, 1 (uma) será reservada para os candidatos negros e 1 (uma) ficará disponível para a ampla concorrência. 

b) Código de vaga 2022.1/PMS/0007: das 2 (duas) vagas deste código, 1 (uma) será reservada para os candidatos com deficiência e 1 (uma) ficará disponível para a ampla 
concorrência. 

c) As demais vagas a serem reservadas, 3 (três) para os candidatos negros e 1 (uma) para os com deficiência, serão selecionadas mediante sorteio, que será realizado antes do 
período de inscrições, conforme item 4.11.2. 

d) O sorteio ocorrerá na data prevista no cronograma geral (Anexo IV). O local e o horário serão divulgados no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2.1 Leia-se: 

a) Código de vaga 2022.1/PMS/0006: das 2 (duas) vagas deste código, 1 (uma) será reservada para os candidatos negros e 1 (uma) ficará disponível para a ampla 
concorrência. 

b) As demais vagas a serem reservadas, 1 (uma) para os candidatos com deficiência e 3 (três) para os negros, serão selecionadas mediante sorteio, que será realizado 
antes do período de inscrições, conforme item 4.11.2. 

c) O sorteio ocorrerá na data prevista no cronograma geral (Anexo IV). O local e o horário serão divulgados no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3. No item 4.11.2, onde se lê: 

http://www.copese.uft.edu.br/
http://www.copese.uft.edu.br/
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a) 1º sorteio (Negros): para este sorteio, serão consideradas as demais vagas do curso de Medicina da UFNT, excluindo-se os códigos de vaga 2022.1/PMS/0006 e 
2022.1/PMS/0007. 

b) 2º sorteio (Negros): já para este sorteio, serão consideradas as demais vagas vinculadas à UFNT, excluindo-se todos os códigos de vaga do curso de Medicina da UFNT. 

c) 3º sorteio (Negros): neste caso, em função do quantitativo de vagas, serão consideradas apenas as vagas vinculadas ao câmpus de Porto Nacional da UFT. 

d) 4º sorteio (PcD): por fim, para o último sorteio, serão consideradas todas as demais vagas vinculadas à UFT, excluindo-se apenas a vaga que será reservada para os candidatos 
negros (3º sorteio). 

 
3.1 Leia-se: 

a) 1º sorteio (PcD): para este sorteio, serão consideradas as vagas do curso de Medicina da UFNT, excluindo-se o código de vaga 2022.1/PMS/0006. 

b) 2º sorteio (Negros): já para este sorteio, serão consideradas as demais vagas vinculadas à UFNT e sediadas na cidade de Araguaína, excluindo-se todos os códigos 
de vaga do curso de Medicina da UFNT. 

c) 3º sorteio (Negros): neste caso, em função do quantitativo de vagas, serão consideradas apenas as vagas vinculadas ao câmpus de Porto Nacional da UFT. 

d) 4º sorteio (Negros): por fim, para o último sorteio, serão consideradas as vagas vinculadas às cidades de Arraias (UFT), Miracema (UFT), Palmas (UFT) e 
Tocantinópolis (UFNT). 

 
4. No item 9.6, onde se lê:  

QUADRO III 

Ordem de Nomeação Cadastro Utilizado Ordem de Nomeação Cadastro Utilizado 

1ª a 21ª Vaga  
(Reserva Imediata) 

Conforme Anexo I  
deste edital 

25ª Vaga AC 

22ª Vaga AC 26ª Vaga AC 

23ª Vaga Negro 27ª Vaga AC 

24ª Vaga AC 28ª Vaga Negro 

 
4.1 Leia-se: 

QUADRO III 

Ordem de Nomeação Cadastro Utilizado Ordem de Nomeação Cadastro Utilizado 

1ª a 19ª Vaga  
(Reserva Imediata) 

Conforme Anexo I  
deste edital 

23ª Vaga Negro 

20ª Vaga AC 24ª Vaga AC 

21ª Vaga PcD 25ª Vaga AC 

22ª Vaga AC 26ª Vaga AC 
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5. No Anexo I, item 1.1, fica cancelado do concurso o código de vaga 2022.1/PMS/0007, do curso de Medicina da UFNT, sediado em Araguaína-TO. 
 
6. No Anexo I, item 1.3, no código de vaga 2022.1/PMS/0018. 
6.1. No item Formação Mínima Exigida, aos doutorados já existentes, acrescenta-se o Doutorado em Neurociências. 
 
7. No Anexo I, item 1.4, no código de vaga 2022.1/PMS/0013. 
7.1. No item Formação Mínima Exigida, aos doutorados já existentes, acrescenta-se o Doutorado em Epidemiologia. 
 
8. No Anexo I, item 1.5, no código de vaga 2022.1/PMS/0014. 
8.1. No item Formação Mínima Exigida, aos doutorados já existentes, acrescenta-se o Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática. 
 
9. No Anexo I, item 1.5, no código de vaga 2022.1/PMS/0016. 
9.1. No item Formação Mínima Exigida, aos doutorados já existentes, acrescenta-se o Doutorado em Educação. 
 
 

 

 
 

 

Luís Eduardo Bovolato 

Reitor 


