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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO-GERAL DE SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO

EDITAL Nº 011/QUADRO-GERAL/2012, DE 31 DE JULHO DE 2012 –
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, incisos I, II
e IV, da Constituição do Estado e com fulcro na Ordem de Serviço do Excelentíssimo Senhor Governador, publicada às fls.
05, do Diário Oficial do Estado nº. 3.453, de 25 de agosto de 2011, bem assim das normas contidas no Edital nº
001/Quadro Geral/2012, de 04 de maio de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 3.621, de 04 de
maio de 2012, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA, na forma que segue:

Art. 1º A PROVA OBJETIVA será aplicada conforme o cargo e nível, nas datas e horários relacionados na Tabela abaixo:
CARGO

DATA DE REALIZAÇÃO
DAS PROVAS

HORÁRIO DE FECHAMENTO
DOS PORTÕES

NÍVEL MÉDIO – Somente para o cargo de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

26/08/2012

08 horas

DEMAIS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO e de NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO

26/08/2012

14 horas

NÍVEL SUPERIOR

02/09/2012

08 horas

NÍVEL FUNDAMENTAL

02/09/2012

14 horas

I - O portão de acesso ao local de realização das provas objetivas do período da MANHÃ será aberto às 07h15min e
fechado às 08h, observado o horário oficial de Brasília-DF. O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de
01h (uma hora) do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das prova.
II - O portão de acesso ao local de realização das provas objetivas do período da TARDE será aberto às 13h15min e
fechado às 14h, observado o horário oficial de Brasília-DF. O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de
01h (uma hora) do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das prova.
III – A aplicação da prova objetiva terá início quinze minutos após o fechamento dos portões e terá a duração de 04
(quatro) horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.
Art. 2º Para a realização das provas o candidato deverá estar munido de caneta esferográfica transparente, de tinta
azul ou preta, documento oficial de identificação com foto e o Cartão de Informação do Candidato impresso
através do endereço eletrônico www.aocp.com.br.
Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO que estará
disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br, à partir do dia 31/07/2012. A identificação do local de prova é de
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova objetiva em desconformidade com as
disposições estabelecidas neste Edital e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

Art. 4º Conforme o disposto no subitem 1.5.1 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 001/QUADROGERAL/2012, em face da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das
provas, foi necessário realocar alguns candidatos para locais distintos ao de sua opção de preferência.
Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Palmas, 31 de julho de 2012.
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