FACULDADE DE CIÊNCIAS DO TOCANTINS
PROCESSO SELETIVO 2015/1

EDITAL Nº 05
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSOR HORISTA/ PARCIAL

A Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT, torna público o resultado final do
Processo Seletivo 2015/1 para professor HORISTA/ PARCIAL do curso de
graduação em Odontologia, objeto do edital nº 05 de 01 de abril de 2015.

RESULTADO FINAL
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1º

Tatiana Ramirez Cunha

2º

Mabel Miluska Suca Salas

3º

Kássia Rúbia de Freitas Borges

1. A seleção visa ao provimento de vagas para professor titular e auxiliar.
Conforme classificação acima, os 03 (três) primeiros candidatos
classificados deverão enviar documentação de comprovação das
informações apresentadas no currículo vitae na Plataforma Lattes até o dia
29/05/2015 para o endereço:
Rua D, Quadra 11, Lote 10, nº 25 – Setor George Yunes.
CEP: 77.818-650 – Araguaína – TO
(63) 3414-4625 / 3413-2152
A/C: Yamba Carla Lara Pereira
2. O candidato que não apresentar a documentação necessária no prazo
estipulado será automaticamente desclassificado, sendo o seguinte
colocado a assumir a classificação deste, através de publicação de 2ª
chamada.
3. Os candidatos acima classificados deverão apresentar-se na sede da
Instituição no dia 22/06/2015 para capacitação.
4. O contrato de trabalho será iniciado a partir de 27/072015, devendo o
candidato classificado apresentar a seguinte documentação:

- 2 Fotos 3x4
- RG (Cópia autenticada)
- CPF (Cópia autenticada)
- Comprovante de endereço (Cópia)
- Diploma de graduação (Cópia autenticada)
- Certificados titularidade (especializações/mestrado/doutorado...)
- Número do PIS
- Carteira de Trabalho (*)
- Dados de conta bancária – Banco do Brasil
Obs.: os documentos deverão ser entregues até dia 29/05/2015, no
Departamento Financeiro da Instituição fisicamente ou por Sedex. A carteira
de trabalho deverá ser entregue apenas fisicamente no dia da posse (*).
5. Após a última chamada os candidatos classificados que não foram
chamados de imediato poderão ser chamados para as vagas em aberto
para os semestres consecutivos.

Araguaína, 15 de maio de 2015

ÂNGELA MARIA SILVA
Diretora Geral

