
  
 

 
 

MUNICÍPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDAÇÃO UNIRG – UNIVERSIDADE DE GURUPI 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO - COC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR – 2019 
EDITAL N°. 05/2019 – UnirG, DE 30/10/2019 

 
O Presidente da Fundação UnirG, por meio da Comissão de Organização do Concurso Público, 
constituída pela Portaria no 045/2019, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Regime Jurídico e Plano de Carreira Docente da Universidade de Gurupi (Lei Municipal no 1.755, 
de 21 de maio de 2008, alterada pela Lei Municipal no  2.106, de 02 de outubro de 2013) e Lei 
Municipal no  1.772, de 04 de julho, de 2008, alterada pela lei Municipal no 2.271, de 30 de de-
zembro de 2015, torna públicas em face de requerimento: 
1.  O adiamento do prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova 

Escrita, até 18 horas do dia 31 de outubro de 2019. 
2. Retifica-se, parcialmente o ANEXO I – CRONOGRAMA do Edital n. 01/2019, nesse item. 

 
 

Gurupi/TO, 30 de outubro de 2019. 
 
 

Prof. Me. Paulo Henrique Costa Mattos 
Presidente da COC 

 
 

Thiago Lopes Benfica 
Presidente da Fundação UNIRG 

 
  



  
 

MUNICÍPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS – FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIVERSIDADE DE GURUPI  

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO - COC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR 

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 2019 
EDITAL N°. 05/2019 – UnirG, DE 30/10/2019 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

DATA EVENTO 
28/06 • Publicação do Edital de Abertura e Anexos. 

01/07 e 02/07 
• Prazo para interposição de recursos contra o Edital de Abertura e 

Anexos. 

10/07 
• Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital de 

Abertura e Anexos. 

12/07 a 16/09 

• Período de inscrição, no sítio www.unirg.edu.br, no link “Concur-
sos e Seleções”. 

• Prazo para envio, para o email  concursounirgdocumen-
tos@unirg.edu.br, de documento comprobatório de requisito mí-
nimo para a vaga escolhida, conforme o item 4.6 do edital. 

• Último dia para requerimento de atendimento especial para realização 
das provas. 

12/07 a 19/07 
• Prazo para solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

no sítio www.unirg.edu.br, no link “Concursos e Seleções”. 

29/07 
• Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção de 

pagamento da taxa de inscrição. 

30/07 e 31/07 
• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos 

requerimentos de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

07/08 

• Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 
dos requerimentos de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

• Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção de paga-
mento da taxa de inscrição. 

• Disponibilização do documento comprobatório da isenção de paga-
mento da taxa de inscrição. 

17/09 

• Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 
• Último para envio para o e-mail concursounirgdocumen-

tos@unirg.edu.br, dos laudos médicos e/ou outros documentos dos 
candidatos que solicitaram atendimento especial para realização das 
provas. 

23/09 
• Publicação das inscrições homologadas. 
• Publicação da relação preliminar dos candidatos que solicitaram aten-

dimento especial para realização das provas. 

24 e 25/09 
• Prazo para interposição de recurso contra a publicação das inscrições 

homologadas e envio do comprovante de pagamento ou de documen-
to comprobatório de isenção e da cópia do Documento de Identificação 



  
 

para o email concursounirgdocumentos@unirg.edu.br. 
• Prazo para interposição de recurso contra a publicação da relação 

preliminar dos candidatos que solicitaram atendimento especial para 
realização das provas. 

30/09 

• Publicação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar 
dos candidatos que solicitaram atendimento especial para realização 
dasprovas. 

• Publicação da relação final dos candidatos que solicitaram atendimen-
to especial para realização das provas. 

• Publicação da homologação da inscrição de candidatos que encami-
nharam comprovantes de pagamento efetuados dentro do prazo pre-
visto no Edital e tiveram sua solicitação deferida. 

17/10 • Divulgação do local de realização da Prova Escrita. 
20/10 • Realização da Prova Escrita. 

21 e 22/10 
• Prazo para interposição de recurso contra a aplicação da Prova Escri-

ta  

28/10 

• Resultado preliminar da Prova Escrita. 
• Publicação das respostas aos recursos contra a aplicação da Prova 

Escrita  
• Visualização da prova escrita. 
• Convocação preliminar para a Prova Didática. 

29 a 31/10 
• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 

da Prova Escrita. 

06/11 
• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da 

Prova Escrita. Divulgação do resultado final da Prova Escrita. 
• Convocação definitiva para a Prova Didática. 

07/11 
• Sorteio do ponto da Prova Didática no auditório da Fundação Unirg as 

08:00 

09 e 10/11 
• Realização da Prova Didática, conforme convocação por vaga. 
• Entrega de Títulos. 

25/11 
• Resultado preliminar da Prova Didática e Resultado da Prova de Títu-

los.  
• Resultado Preliminar do concurso. 

26 e 27/11 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Pro-
va Didática e/ou resultado preliminar da Prova de Títulos. 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
concurso. 

06/12 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar 
da Prova Didática e da Prova de Títulos. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar 
do concurso. Resultado Final da Prova Didática e da Prova de Títulos. 

• Divulgação do Resultado Final do Concurso. 
 
 


