
               

 

 
 

1 

 

Edital 2021/2 – 11 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com a Lei n. 

3.458, de 17 de abril de 2019, considerando a necessidade de alteração no Edital do Certame, torna 

pública referida modificação, por meio do presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO, cujos itens abaixo 

passam a vigorar conforme expressamente especificado, em substituição à redação original.  
  

1) ONDE SE LÊ: 

4.5.2 A condição de deficiente só será validada no período de matrícula e de entrega de documentos 

para a matrícula e a inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Edital 

implicará a perda do direito a ser matriculado. 

 

LEIA-SE: 

4.5.2 A condição de deficiente será validada no período de matrícula, após convocação para envio de 

documentos e ocorrerá por meio de perícia médica que será realizada pela Junta Médica da 

Polícia Militar do Estado do Tocantins, sendo que a inobservância, pelo candidato, de qualquer 

das disposições deste Edital implicará a perda do direito a ser matriculado.  

4.5.2.1 Os candidatos aprovados para as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência deverão se 

submeter à perícia médica, que será realizada presencialmente, pela Junta Médica da Polícia 

Militar do Estado do Tocantins, unicamente no dia 10/09/2021, na cidade de Palmas/TO, cujo 

horário deverá ser agendado, pelo candidato aprovado, através do email 

<vestibular@unitins.br>. 

4.5.2.2 A Perícia Médica terá decisão terminativa sobre sua qualificação como pessoa com 

deficiência ou não e sobre o grau de deficiência, no intuito de verificar se a deficiência por ele 

declarada o habilita para se matricular nas vagas destinadas a candidatos em tais condições. Na 

ocasião, o candidato deverá apresentar, além de seus documentos pessoais, o laudo médico, nos 

termos do item 4.5 do presente Edital. 

 

2) ONDE SE LÊ: 

4.5.3 O candidato que se inscrever como deficiente e, caso aprovado, não comprovar tal condição, na 

forma e no prazo da entrega de documentos para matrícula, perderá o direito à matrícula, sendo 

excluído do certame. 

 

LEIA-SE: 

4.5.3 O candidato que se inscrever como deficiente e, caso aprovado, não comprovar tal condição, na 

forma e no prazo da entrega de documentos para matrícula, ou ainda, deixar de comparecer, 

presencialmente, para realização de perícia médica na Junta Médica da Polícia Militar do 

Estado do Tocantins, na cidade de Palmas/TO, no dia 10/09/2021, perderá o direito à matrícula, 

sendo excluído do certame. 
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3) ONDE SE LÊ: 

21.2 A matrícula do candidato selecionado no processo seletivo da Unitins será feita conforme 

calendário a ser divulgado juntamente com o Edital de Resultado Definitivo e será realizada de 

forma on-line. 

 

LEIA-SE: 

21.2 A matrícula do candidato selecionado no processo seletivo da Unitins será feita conforme 

calendário a ser divulgado juntamente com o Edital de Resultado Definitivo e será realizada de 

forma on-line. 

21.2.1 Aos candidatos aprovados nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, é necessário o 

comparecimento presencial para realização de perícia médica na Junta Médica da Polícia 

Militar do Estado do Tocantins, na cidade de Palmas/TO, no dia 10/09/2021, sob pena de 

perda da vaga. 

 

4) ONDE SE LÊ: 

21.3 Para a realização da matrícula o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

https://www.unitins.br/iprotocolo/, após divulgação do Edital de Resultado Definitivo, e solicitar 

a matrícula, por meio do I-protocolo (sistema de protocolo eletrônico da Unitins), seguindo as 

orientações ali contidas.  

 

LEIA-SE: 

21.3 Para a realização da matrícula o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

https://www.unitins.br/iprotocolo/, após divulgação do Edital de Resultado Definitivo, e solicitar 

a matrícula, por meio do I-protocolo (sistema de protocolo eletrônico da Unitins), seguindo as 

orientações ali contidas.  

21.3.1 Os candidatos aprovados nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência deverão ainda 

comparecer presencialmente na Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Tocantins na 

cidade de Palmas/TO, unicamente no dia 10/09/2021, em horário a ser agendado através do 

email <vestibular@unitins.br>, sob pena de perda da vaga. 

 

5) ONDE SE LÊ: 

21.4 Perderá o direito à vaga para a qual foi selecionado o candidato que não efetuar o envio da 

solicitação de matrícula no prazo estabelecido, bem como dos respectivos documentos 

necessários. 

LEIA-SE: 

21.4 Perderá o direito à vaga para a qual foi selecionado o candidato que não efetuar o envio da 

solicitação de matrícula no prazo estabelecido, bem como dos respectivos documentos 

necessários ou deixar de comparecer presencialmente na Junta Médica da Polícia Militar do 
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Estado do Tocantins na cidade de Palmas/TO, no dia 10/09/2021, para a realização de perícia 

médica, exclusivamente no caso dos candidatos aprovados para as vagas destinadas às Pessoas 

com Deficiência. 

 

6) ONDE SE LÊ: 

21.10 O não cumprimento dos critérios estabelecidos pela reserva de vagas da Lei Estadual n. 

3.458, de 17 de abril de 2019, a ausência do envio da documentação exigida do candidato nos 

prazos estabelecidos pelo cronograma, bem como a falta de documentação exigida para 

solicitação de matrícula, implicarão a perda da vaga no curso para o qual o candidato foi 

selecionado. 

LEIA-SE: 

21.10 O não cumprimento dos critérios estabelecidos pela reserva de vagas da Lei Estadual n. 

3.458, de 17 de abril de 2019, a ausência do envio da documentação exigida do candidato nos 

prazos estabelecidos pelo cronograma, bem como a falta de documentação exigida para 

solicitação de matrícula, ou ainda a ausência de comparecimento presencial para a realização de 

perícia médica, exclusivamente para os candidatos aprovados às vagas destinadas a Pessoas com 

Deficiência, implicarão a perda da vaga no curso para o qual o candidato foi selecionado. 

 

Augustinópolis/TO, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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