
                                                                                                              
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO 
DE PROFESSOR TEMPORÁRIO 2014.1º 

OBJETO DO EDITAL  Nº054/ 2014 
 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS/UFT, torna pública a situação das inscrições referentes ao edital n° 054/2014, de 24/07/2014, de 
abertura da seleção pública simplificada destinada a selecionar candidatos para o cargo de Professor Temporário 2014/1º. 
 
1. Relação da Situação das Inscrições: 
 

Campus:   PALMAS 

 
Código de Vaga Curso Candidatos que efetuaram Inscrição Nº de Inscrição Situação da Inscrição Observação 

1 Medicina 

GLAUBER SOUSA MENDES MOTA 80002 
Não confirmada Não atendimento ao item 

7.4 do Edital nº 54/2014 

ALEXSANDRA ROSSI 80004 
Não confirmada Não atendimento ao item 

7.4 do Edital nº 54/2014 

FRANCISCO ALVES DA SILVA 80005 
Não confirmada 

Não atendimento ao item 
7.4 do Edital nº 54/2014 

CLAYTON DE SOUZA 80006 Confirmada ---------------------------------- 

EMíLIA ROCHA LAFETÁ 80007 Confirmada ---------------------------------- 

 

2. Os candidatos que realizaram a solicitação de inscrição on line no endereço eletrônico da COPESE, bem como efetuaram o pagamento da taxa, mas deixaram 

de entregar a documentação referente à Avaliação de Títulos na Coordenação do Curso, a inscrição não foi confirmada, uma vez que fere o disposto no item 7.4 

do Edital Nº 54/2014.  

 



2.1. Candidatos que encaminharam a documentação referente à comprovação dos títulos via Sedex – em observância ao prazo de postagem especificado no 

Edital (item 7.3.1) – poderá haver atraso no recebimento. Nesse contexto, a presente Relação da Situação das Inscrições poderá ser atualizada, caso a 

documentação (ões) de candidato(s) regularmente inscrito(s) seja(m) recebida(s) pela Coordenação de Curso do Curso de Medicina. 

 

2.2.Candidatos que entregaram a documentação referente à Avaliação dos Títulos, mas não realizaram a solicitação de inscrição e/ou não efetuaram o pagamento 

da taxa, igualmente não tiveram a inscrição confirmada, conforme item 5.9.1 do Edital Nº 54/2014. 

 

3. O candidato que desejar interpor recurso(s) em face da não confirmação de sua inscrição, disporá do dia 11/09/2014 para encaminhar o mesmo à COPESE, 

conforme item 5.9.2 do edital nº 054/2014. 

 

3.1 Os recursos a que se refere o item anterior, deverão ser encaminhados à COPESE via Fax (63) 3232-8545, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, 

conforme item 5.9.3 do referido edital. 

 

 

Palmas, 10 de setembro de 2014. 

Márcio da Silveira 

Reitor 

 

 

 

 

 
 
 
 


