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MUNICÍPIO DE GURUPI- ESTADO DO TOCANTINS 

FUNDAÇÃO UNIRG – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - COPSES 

 

Informativo – COPSES nº 03/2017 

 
 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG, 

por intermédio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado – COPSES, no uso de suas atribuições e com a 

finalidade de zelar pela legalidade dos atos administrativos e de revê-los quando eivados de vícios, como 

preceitua o princípio da autotutela e também; 

 

Considerando que foram detectados vícios após análise da documentação para inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento da vaga 02, que trata o Edital nº 12, de 15 de fevereiro 

de 2017, que equivocadamente possibilitaram o avanço irregular dos candidatos nas fases da seleção; 

 

Considerando que a incerteza de definição da contratação de docente para ocupar a vaga 

02 ofertada por meio do Edital nº 12, de 15 de fevereiro de 2017 resultou em ações emergenciais para manter o 

calendário de aulas sem interrupção, prezando-se pela eficiência dos serviços educacionais prestados, que 

justificou a redistribuição de carga horária entre os professores efetivos, após remanejamento de outro docente 

de sua carga horária originária; 

 

Considerando, por fim, o teor do Despacho nº 06/2017, do dia 28/03/2017, da Reitoria, que consta 

nos autos do processo administrativo nº 2017.02.01352; 

 

COMUNICA que foram declarados nulos: 

 

1. Todos os atos resultantes da análise documental (primeira etapa) e análise curricular (segunda 

etapa), que trata o Edital nº 13, de 20 de fevereiro de 2017 e Edital nº 14, de 21 de fevereiro de 

2017, referentes à vaga 02, prevista no Edital nº 12, de 15 de fevereiro de 2017; 

 

2. As bancas examinadoras (terceira etapa) referentes à vaga 02, prevista no Edital nº 12, de 15 de 

fevereiro de 2017 e o seu respectivo resultado final, que trata o subitem 1.2, do Edital nº 18, de 

25 de fevereiro de 2017; 

 

3. Todos os atos conexos e provenientes da convocação dos candidatos ao preenchimento da vaga 

02, prevista no Edital nº 12, de 15 de fevereiro de 2017. 

 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gurupi-TO, aos 31 dias do mês de março de 2017.  

 

 

 

Alexandre Peixoto Silva 

Presidente da COPSES 

 

 

 

 

 

https://unitransparencia.unirg.edu.br/detalhe-pessoal/matricula/1513

