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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 
 

EDITAL N.º 006/QUADRO GERAL/2008, DE 23 DE JANEIRO DE 2009. 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o Ato nº 5.320, de 21 de novembro de 2007, do Senhor Governador do Estado, 
observadas as disposições constitucionais e legais referentes à matéria, especialmente a 
Lei 1.534, de 29 de dezembro de 2004, Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, e Lei 1.818, de 23 de agosto de 
2007, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, e alterações, bem 
assim as normas contidas no Edital no 001/QUADRO GERAL/2008, de 22 de outubro de 
2008 e suas alterações, e, ainda, neste edital, torna público que: 
 
1. as provas serão aplicadas no dia 15 de fevereiro de 2009, de acordo com os horários 
estabelecidos no seguinte quadro: 

CARGO Provas/Conteúdos 
Data de 

Realização 
das Provas 

Horário de 
Realização das 

provas e 
Fechamento dos 

portões dos prédios 
onde serão 

realizadas (horário 
oficial do Estado do 

Tocantins). 

CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

Língua Portuguesa 
15/02/2009 8 horas Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 

CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa 15/02/2009 8 horas Conhecimentos Gerais 
 

CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO (com 
exigência de 
conhecimentos 
específicos) 

Língua Portuguesa 

15/02/2009 14 horas 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 

 
CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO (sem 
exigência de 
conhecimentos 
específicos) 

Língua Portuguesa 

15/02/2009 14 horas Conhecimentos Gerais 

 
2. em razão da indisponibilidade de locais suficientes na cidade de TOCANTINOPÓLIS/TO, 

e observado o disposto no item 1.3.2.1 do Edital 001/QUADRO GERAL/2008, de 22 de 
outubro de 2008 e suas alterações, serão realizadas provas, também nas cidades de 
Araguatins/TO e Augustinopolis/TO; 

 



2 
 

2.1 todos os candidatos residentes em Araguatins, e todos os candidatos residentes em 
Imperatriz-MA, que tenham optado por submeterem-se às provas em Tocantinopolis/TO, 
e somente eles, submeter-se-ão às provas, respectivamente, nas cidades de 
Araguatins/TO e Augustinopolis/TO, conforme Anexo I a este Edital; 

 
3. as cidades, locais e correspondentes endereços nos quais os candidatos, inclusive 

aqueles de que trata o subitem anterior, deverão comparecer na data e horários 
estabelecidos no quadro constante do item 1, são os que constam do Anexo II a este 
Edital;  

 
3.1 as salas específicas nas quais os candidatos serão submetidos às provas constarão no 

site do concurso http://secad.unitins.br, “ficha do local de prova detalhado” a partir da 
data de publicação deste Edital, e serão afixadas nos locais de realização das provas 
quando de suas respectivas aplicações; 

 
3.2 recomenda-se que o candidato imprima a ficha de detalhamento de local de aplicação 

da prova de que dispõe o item anterior, encontrada no site http://secad.unitins.br; 
 
4. os candidatos portadores de deficiência, que solicitaram atendimento especial de LEDOR 

submeter-se-ão às correspondentes provas nos locais estabelecidos no  Anexo III a este 
Edital; 

 
5. de acordo com o subitem 5.1.1.5. do Edital nº 001/Quadro Geral/2008, de 22 de outubro 

de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 2.761, de 23 de outubro de 
2008, a duração das provas será de 04 (quatro) horas corridas; 

 
6. observado o que dispõe o subitem 4.12, do Edital nº 001/Quadro Geral/2008, de 22 de 

outubro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 2.761, de 23 de 
outubro de 2008, os candidatos deverão manter em seu poder o comprovante de inscrição 
e apresentá-lo nos locais de realização das provas, juntamente com o documento pessoal 
de identificação, sob pena de terem o respectivo acesso negado; 

 
7. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Administração, com apoio das 

Comissões de Concurso. 
 

Palmas/TO, 23 de janeiro de 2009. 
 

 
SANDRA CRISTINA GONDIM 

Secretária da Administração 


