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

EDITAL Nº 016/QUADRO-GERAL/2012, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012 –
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
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 PRÁTICA, na forma que segue:
1 – Conforme o estabelecido no subitem 12.1 do Edital de Abertura nº 001/2012, ficam CONVOCADOS os
candidatos relacionados nos Anexos I, II e III deste Edital para a realização da Prova Prática dos cargos de
Operador de Máquinas, que realizar-se-á na data de 11/11/2012 (DOMINGO) em horário e local
estabelecidos neste Edital.
ANEXO I – Candidatos que realizarão prova prática em ARAGUAÍNA
ANEXO II - Candidatos que realizarão prova prática em GURUPI
ANEXO III - Candidatos que realizarão prova prática em PORTO NACIONAL
I - É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário prédeterminado, sendo passível de eliminação em caso de atraso.
2 - Conforme o subitem 12.4 do Edital de Abertura nº 01/2012, o candidato deverá comparecer ao
local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado neste Edital,
munido de documento oficial de identificação com foto (original), Carteira Nacional de Habilitação
(original), conforme requisito mínimo do Cargo e uma fotocópia simples do referido documento.
I – A prova realizar-se-á, independentemente das condições climáticas, na data estabelecida para a
realização da mesma.
3 - A prova prática será avaliada conforme o estabelecido na Tabela 12.1 do Edital de Abertura nº 01/2012.
4 - O candidato, que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas ou apresentar-se fora do local,
data, e horário de convocação pré-determinados neste Edital, será eliminado do Concurso Público.
5 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Palmas, 01 de Novembro de 2012.
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