
              

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CPSS 

 

EDITAL Nº 011/2021 – CPSS/UNITINS – EDITAL DE RESULTADO FINAL DAS 

SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PROFESSORES PARA O CURSO DE MEDICINA DO CÂMPUS 

AUGUSTINÓPOLIS/TOCANTINS. 

 

O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio da Comissão de 

Processo Seletivo Simplificado, em conformidade com a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, com a Lei Estadual nº 3.422, de 08 de março de 2019 e com a 

Lei Estadual nº 2.893, de 19 de agosto de 2014, naquilo que couber, torna público, pelo 

presente EDITAL, o Resultado FINAL das solicitações de ISENÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO para as vagas oferecidas no processo seletivo simplificado para contratação 

temporária de professores para o curso de Graduação em Medicina do Câmpus de 

Augustinópolis/TO, conforme lista anexa. 

 

1.1   Para o candidato que for contemplado com a isenção de taxa de inscrição e tiver feito 

várias inscrições será confirmada apenas a última inscrição registrada no sistema. 

1.2   O candidato que não conseguir isenção e pretender concorrer à vaga, deverá imprimir o 

boleto bancário e pagar a taxa de inscrição até a data de vencimento, conforme item 

5.1.6. O acesso ao boleto está disponível na “Área do Candidato” no portal do certame, 

na opção “Acompanhar inscrição”. 

1.3  Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentação e/ou informações 

inverídicas ou falsas, a UNITINS cancelará a inscrição e poderá abrir processo para 

responsabilizar o candidato civil e criminalmente.  

 

Palmas - TO, 21 de maio de 2021. 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor da Unitins 

Ato nº 820-NM  
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ANEXO I – SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME NIS DECISÃO 

Danilo Henrique da Matta 213.*****.41-2 Solicitação deferida. 

Joao Carlos Fialho de Oliveira 203.*****.96-5 

Solicitação e recurso indeferidos 

conforme prevê a alínea “f”, do 

item 7.5 do Edital de Abertura. O 

NIS está excluído da base de 

dados do Cadastro Único. 
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