UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE PALMAS
COORDENAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE
DA FAMÍLIA
EDITAL N° 001/2020 – PROFSAÚDE
DIVULGAÇÃO DO LOCAL DE PROVA PARA CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA
2019
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Coordenação Acadêmica
Institucional do Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE/ MPSF), torna
pública a divulgação do local das provas de inglês e de conhecimentos específicos do processo
seletivo 2019, objeto do edital nº 001/2019 – publicado dia 19 de agosto de 2019 pela
Coordenação Acadêmica Nacional.
1. DO LOCAL DE PROVA
Universidade Federal do Tocantins – Campus de Palmas
Mês / Ano

Dia

Descrição

Horário

Local

Fevereiro / 2020

10

1ª etapa: prova de inglês

09:00 às 12:00

Bloco J – Sala 112

Fevereiro / 2020

10

2ª etapa: prova de
conhecimentos específicos

13:30 às 17:30

Bloco J – Sala 112

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O ingresso do candidato ao local de prova deverá ser feito mediante a apresentação do
documento original de identidade, com foto, ou equivalente.
2.2 Não será permitido o ingresso no local da prova após o horário de início da mesma.
2.3 Não será permitida a entrada do candidato no local de prova portando quaisquer tipos de
aparelhos eletrônicos. Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá ser entregue
ao fiscal de sala. O mesmo só será devolvido ao término da prova do respectivo candidato.
2.4 É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será
permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palmtop etc.).
2.5 Na prova de conhecimentos específicos, não será permitida qualquer consulta. Assim, não
será permitida a utilização de quaisquer anotações, recurso impresso ou eletrônico (tradutor,
palmtop etc.).
2.6 O não cumprimento das normas estipuladas nesta chamada para seleção pública implicará a
exclusão do candidato.
Palmas, 30 de janeiro de 2020.

VALDIR FRANCISCO ODORIZZI
Coordenador do Mestrado Profissional em Saúde da Família da UFT

