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I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO 

DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DOS MUNICÍPIOS DE JAÚ DO 

TOCANTINS, PALMEIRÓPOLIS E SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

 

 

 
DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A Prova Objetiva de Conhecimentos será realizada conforme o especificado na Tabela a 

seguir: 

APLICAÇÃO DAS PROVAS 

DATA DA 

APLICAÇÃO 

TURNO FECHAMENTO 

DOS PORTÕES 

HORÁRIO 

DE 

INÍCIO 

DURAÇÃO 

DA 

PROVA 

CARGO 

26/01/2020 Matutino 8 horas 8 h10min 4 horas 
Todos os Cargos de Nível 

Médio e Técnico 

26/01/2020 Vespertino 14 horas 14h10min 4 horas Todos os Cargos de Nível 

Superior 

26/01/2020 Vespertino 14 horas 14h10min 4 horas 
Todos os Cargos de Nível 

Fundamental 

 

2. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela UNITINS.  

3. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

4. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas no 

mínimo uma hora antes do horário fixado para o início das provas munido apenas de 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, de seu 

Documento de Identidade (original) que bem o identifique e do comprovante de 

inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Não será permitido o 

uso de lápis, lapiseira/grafite, borracha e/ou caneta fabricada em material não 

transparente durante a realização das provas. 

5. Somente será admitida a entrada na sala de provas do candidato que estiver portando 

documento de identidade original que bem o identifique, conforme item 8.2 e seguintes 

do Edital nº 01/2019 de Abertura do Concurso. 

6. Não será permitida a entrada de candidatos, no ambiente de provas, portando armas, 

mesmo que tenha porte legal. Será eliminado do concurso público o candidato que for 

surpreendido portando armas de qualquer espécie dentro do local de prova. 
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7. Não será permitido o consumo de lanches ou água que estejam em recipiente ou 

embalagem (tais como garrafa de água, suco, refrigerante com rótulos ou embalagens de 

alimentos, como de biscoito, barras de cereal, chocolate etc.) que não sejam 

fabricados em material transparente. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o 

candidato que durante a sua prova, dentre outros: 

a) Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira/grafite, borrachas, 

livros, manuais, dicionários, impressos (independente do conteúdo), anotações, 

apontamentos, apostilas, réguas, e/ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais 

como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 

celulares, smartphones, tablets, ipods, pendrives, mp3 ou similar, gravadores, 

relógios de qualquer espécie, alarmes de qualquer espécie ou qualquer 

transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, ou 

qualquer material semelhante. 

b) Estiver portando qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com 

material transparente, tais como garrafa e água, suco, refrigerante e embalagem de 

alimentos (biscoitos, barras de cerais, chocolates, balas etc.); 

c) Entrar ou permanecer com armas de qualquer espécie no local de realização das 

provas; 

d) Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, 

gorro ou similares. 

e) Não permitir ser submetido ao detector de metal. 

9. A UNITINS não se responsabilizará por guarda, perda ou extravio de quaisquer objetos 

e documentos durante a realização do concurso, nem por danos neles causados, bem 

como não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos. 

10. A UNITINS recomenda que o candidato, no dia de realização das provas, não leve 

nenhum dos objetos citados acima e constantes no subitem 10.1 no Edital nº 01/2019 de 

Abertura do Concurso.  

8. O não comparecimento no dia de realização das provas, por qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do certame. 

 

 

 

Palmas-TO, 20 de Janeiro de 2020. 


