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EDITAL Nº 023/2018 - GESPOL
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A LISTA DE CLASSIFICADOS PARA AS FASES
SUBSEQUENTES E LOCAL DA PROVA ORAL

A Universidade Federal do Tocantins UFT, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq)
publica a resposta aos recursos contra a lista de classificados para as fases subsequentes e o local e o horário
da prova oral, referentes ao Edital n° 001/2018/ Ministério da Saúde.
1. RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA LISTA DE CLASSIFICADOS PARA AS FASES
SUBSEQUENTES
1.1 Não houve recurso contra a lista de classificados para as fases subsequentes.
2. DO HORÁRIO E LOCAL DA PROVA ORAL
2.1 A Prova Oral será realizada pela Comissão de Seleção, por meio de Banca Examinadora exclusivamente
designada para esta etapa do processo. Serão contemplados aspectos relacionados ao Anteprojeto de
Dissertação de Mestrado Profissional e do produto técnico dela decorrente. A prova oral corresponde a
etapa onde o candidato, sem uso de quaisquer recursos, defende oralmente, perante a banca, sua proposta
de anteprojeto. O tempo máximo para arguição e resposta aos questionamentos da banca será de 15
minutos, conforme o tempo inicial e final expressos nos itens 5.4 do Edital nº 001/2018.
2.2 Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 30 minutos do horário marcado para início da prova e deverão portar documento de identidade
original.
2.3 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por
lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador; carteira
nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
2.4 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e (ou) danificados. Não será aceita cópia do
documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
2.5 As provas serão realizadas no dia 02/05/2018, das 9:00 às 19:00 horas, no Ministério da Saúde, SRTVN,
Quadra 702, Via W5, Edifício PO 700, Térreo, CEP 70719-040, Asa Norte, Brasília-DF.
2.6 A lista de sequência dos candidatos a serem entrevistados, bem como a sala da entrevista no endereço
acima aportado, serão devidamente comunicados posteriormente.
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