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PROCESSO SELETIVO UAB 2013 DE 400 VAGAS PARA INGRESSO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM EAD EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PNAP)  
EDITAL N° 072, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 

A Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT e a Diretoria de Tecnologias Educacionais - DTE, neste ato representadas pelo diretor da 
DTE, o servidor Damião Rocha, torna pública a prorrogação do período de inscrição e a retificação de datas, referentes ao Processo para 
selecionar candidatos ao provimento de 400 vagas para o Curso de Graduação de Bacharelado em EaD de Administração Pública, no âmbito do 
Sistema Integrado da Universidade Aberta do Brasil (UAB), aos portadores de  Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente). 

1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

1.1 Fica Prorrogado até às 23h59min do dia 11 de novembro de 2013, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
http://www.copese.uft.edu.br. 

2 DAS DATAS 

2.1 Ficam alteradas as datas do Anexo I – Cronograma Geral, conforme a seguir:  

NOVEMBRO - 2013 

Dia 11 Segunda-feira Às 23h59min – Término das inscrições pela Internet. 

Dia 12 Terça-feira 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à inscrição para concorrer ao 
sistema de cotas para etnias indígenas (conforme item 3). 

Último dia para envio dos documentos referentes à inscrição para concorrer ao Sistema de 
Aplicação da Lei 12.711/2012 (conforme item 4) 

Último dia para envio da documentação comprobatória a UFT/COPESE para procedimento de 
análise curricular e classificação dos candidatos (conforme item 7). 

Dia 25 Segunda-feira 

Confirmação das inscrições para o Sistema de Cotas para a Etnia Indígena. 

Resposta e Homologação das solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades do Sistema 
de Aplicação da Lei 12.711/2012 

DEZEMBRO – 2013 

Dia 02 Segunda-feira 
Prazo para publicação do resultado provisório na página da UFT/COPESE 
(http://www.copese.uft.edu.br/) 

Dia 03 Terça-feira Prazo para interposição de recursos 

Dia 12 Quinta-feira 
Resposta aos Recursos e Resultado final publicado na página da UFT/COPESE 
(http://www.copese.uft.edu.br/). 

Dia 17/12/2013 Matrículas em primeira chamada (data provável) 

A Definir Matrículas em segunda chamada 

A Definir Matrículas em terceira chamada 

 

3 Os itens 3.4, 4.3.1.5.1, 4.3.1.5.9, 5.1, 7.5 e 9.1.1, passam a ter a seguinte redação: 

3.4  Para concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Etnia indígena, especificada no item 3.1 deste Edital, 
após a inscrição o candidato deverá encaminhar pelos Correios para COPESE/PROCESSO SELETIVO UAB 2013 – ETNIA 
INDÍGENA, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, impreterivelmente até o dia 12 de novembro de 2013, 01 (uma) 
cópia autenticada da declaração emitida pela FUNAI (conforme modelo - Anexo III), atestando que o mesmo pertence à etnia 
indígena, uma cópia do comprovante de inscrição e uma cópia autenticada do documento de identidade. 

4.3.1.5.1  Para comprovar que faz jus às vagas destinadas àqueles com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, 
destinadas à aplicação da Lei 12.711/2012, o candidato inscrito para a Modalidade 01 ou Modalidade 02, deverá enviar à 
COPESE/UFT/PROCESSO SELETIVO UAB 2013.2 – APLICAÇÃO DA LEI 12.711/2012, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-
970, Palmas-TO, impreterivelmente até o dia 12 de novembro de 2013 (data de postagem), somente via correios, os 
documentos comprobatórios, listados conforme a seguir:  

4.3.1.5.9  A confirmação das solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012, 
referente à análise da documentação enviada pelo candidato conforme item 4.3.1.5.1 e seus subitens, para concorrer à 
Reserva de Vagas na modalidade escolhida pelo candidato, será divulgada no dia 25 de novembro de 2013, na página 
www.copese.uft.edu.br. 

http://www.copese.uft.edu.br/
http://www.copese.uft.edu.br/)
http://www.copese.uft.edu.br/)


5.1   Será admitida a inscrição somente  via Internet, desde que feita no período compreendido entre 10 horas do dia 10 de 
outubro de 2013 e 23h59min do dia 11 de novembro de 2013. 

7.5  O candidato deverá encaminhar, somente via Correios para COPESE/PROCESSO SELETIVO UAB 2013 – ANÁLISE 
CURRICULAR, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, impreterivelmente até o dia 12 de novembro de 2013, 
envelope lacrado com a seguinte documentação: Requerimento de Análise de Documentos, conforme modelo Anexo II, 
Comprovante de Inscrição e os documentos comprobatórios devidamente identificados na ordem em que foram pontuados 
na referida ficha. 

9.1.1 Será admitido recurso quanto ao resultado provisório, exclusivamente via internet, no dia 13 de dezembro de 2013, de 0h às 
23h59min, no endereço http://www.copese.uft.edu.br 

4 Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital de abertura n° 067/2013 (de 1º de outubro de 2013) e seus respectivos 
anexos, e do edital de prorrogação do prazo de inscrição nº 69/2013 (de 25 de outubro de 2013). 

 

Palmas, 30 de outubro de 2013. 
 
 

Damião Rocha 
Coordenador UAB/Capes Diretor DTE/UFT 


