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ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

EDITAL No 004/QUADRO-SAUDE/2009, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009 – 
HOMOLOGAÇÃO 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO no uso das atribuições que 
lhes confere o Ato no 25, de 04 de janeiro de 2008, do Senhor Governador do 
Estado e o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, na conformidade do disposto 
no art.l 42, § 1o, IV da Constituição do Estado, para afins de HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES referentes ao concurso público para provimento de cargos do Quadro 
dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins, convocado nos termos do 
Edital no 001/QUADRO-SAÚDE/2008, de 15 de dezembro de 2008, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Tocantins n0 2.798, de 16 de dezembro de 2008, 
observadas as disposições constitucionais e legais referentes ao assunto, 
especialmente a Lei n.º 1.588/2005 e a Lei n.º 1.818/2007 acrescidas de suas 
alterações até a publicação deste edital, bem como das normas nele contidas,  
 
RESOLVEM TORNAR PÚBLICO: 
 
1. a HOMOLOGAÇÃO das inscrições deferidas, referentes ao concurso público 
para provimento de cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde do Estado do 
Tocantins, convocado nos termos do Edital no 001/QUADRO-SAÚDE/2008, de 15 
de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n0 2.798, 
de 16 de dezembro de 2008, na conformidade do Anexo Único a este Edital, na 
seguinte estrutura: nome do candidato, número da inscrição, cargo, cidade da 
vaga, cidade que fará a prova e se portador de deficiência ou não; 
 
2. que, o candidato que não tiver a homologação de sua inscrição deferida 
relacionada no Anexo Único a este Decreto, e, que desejar INTERPOR 
REQUERIMENTO sobre o indeferimento de homologação de sua inscrição, disporá 
de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subseqüente a publicação deste 
Edital, no Diário Oficial do Tocantins, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e 
das 14:00 horas às 18:00 horas, horário oficial do Estado do Tocantins, na 
CCS/UNITINS, situada na Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Palmas/TO, 
PESSOALMENTE, OU VIA SEDEX, com data de postagem dentro do prazo 
estipulado neste item, endereçado à CCS/UNITINS, situada na Quadra 108 Sul, 
Alameda 11, Lote 03, Caixa Postal 173, CEP: 77.020-112, Palmas/TO;  
 
2.1. que para interpor requerimento, o candidato deverá utilizar o Modelo de 
Requerimento 001, disponível no site do concurso http://sesau.unitins.br, e seguir 
as instruções ali contidas. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em 
seu pleito; 
 
2.2. que todos os requerimentos serão analisados e as alterações serão divulgadas 
no site do concurso http://sesau.unitins.br e publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins. Não serão encaminhadas respostas individuais aos requerentes; 
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2.3. que não será aceito requerimento por via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 
fora do prazo; 
 
2.4. que em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de requerimento; 
 
2.5. que será sumariamente indeferido o requerimento cujo teor desrespeite a 
banca;  
 
3. que os casos omissos serão resolvidos pela Secretária da Administração, com o 
apoio das Comissões de que trata o subitem 1.1, do Edital nº 001/Quadro da 
Saúde/2008, de 15 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins, nº 2.798, de 16 de dezembro de 2008; 
 
  
Palmas/TO, 27 de fevereiro de 2009. 
 
 
 

 
SANDRA CRISTINA GONDIM 
Secretária da Administração 

 

 
EUGÊNIO PACELLI DE FREITAS COELHO 

Secretário da Saúde 

 
 
 

 


