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Edital 2022/1 – 03 

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: 

1.4 Disponibiliza-se o email <vestibular@unitins.br> e o telefone (63) 3218-2996 (de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h) para eventuais dúvidas acerca do Edital. 

 

LEIA-SE: 

1.4 Disponibiliza-se o email <vestibular@unitins.br> e o telefone (63) 3218-2996 (de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 14h) para eventuais dúvidas acerca do Edital. 

 

 

2. ONDE SE LÊ: 

11.12 O candidato só poderá deixar a sala definitivamente após 2 (duas) horas do início das 

provas, assinando o verso do cartão-resposta oficial, o canhoto da redação (no local nele 

indicado) e a lista de frequência, devendo devolvê-los ao fiscal de sala juntamente com a folha de 

redação. 

 

LEIA-SE: 

11.12 O candidato só poderá deixar a sala definitivamente após 2 (duas) horas do início das 

provas, assinando o local indicado no cartão gabarito, o canhoto da redação (no local nele 

indicado) e a lista de frequência, devendo devolvê-los ao fiscal de sala juntamente com a folha de 

redação. 

 

 

3. ONDE SE LÊ: 

13.3.2.1 O candidato deverá assinar seu nome completo no verso do CARTÃO GABARITO, 

sob pena de desclassificação. 

 

LEIA-SE: 

13.3.2.1  O candidato deverá assinar seu nome completo no local indicado no CARTÃO 

GABARITO, sob pena de desclassificação. 

 

 

4. ONDE SE LÊ: 

13.3.8 O candidato somente poderá colocar sua assinatura, identidade e/ou número de inscrição 
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nos locais indicados nas provas e no verso do CARTÃO GABARITO. Qualquer desenho, 

recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, 

colocados na folha da prova de Redação serão considerados elementos de identificação do 

candidato. Se apresentar qualquer um desses elementos, a prova de Redação será anulada, 

NÃO corrigida, receberá pontuação equivalente a “zero” e o candidato será desclassificado 

do processo seletivo. 

 

LEIA-SE: 

13.3.8 O candidato somente poderá colocar sua assinatura, identidade e/ou número de inscrição 

nos locais indicados nas provas e no local indicado no CARTÃO GABARITO. Qualquer 

desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou 

rubrica, colocados na folha da prova de Redação serão considerados elementos de 

identificação do candidato. Se apresentar qualquer um desses elementos, a prova de 

Redação será anulada, NÃO corrigida, receberá pontuação equivalente a “zero” e o 

candidato será desclassificado do processo seletivo. 

 

 

5. ONDE SE LÊ: 

20.1 A lista dos candidatos aprovados e classificados no processo seletivo ao primeiro semestre do 

ano 2022 está prevista para ser divulgada na data provável de 19/01/2021, a partir das 19h, por 

meio de edital de resultado refinitivo, publicado no endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>, em conformidade com as normas estabelecidas no 

presente Edital. 

 

LEIA-SE: 

20.1 A lista dos candidatos aprovados e classificados no processo seletivo ao primeiro semestre do 

ano 2022 está prevista para ser divulgada na data provável de 14/01/2021, a partir das 19h, por 

meio de edital de resultado refinitivo, publicado no endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>, em conformidade com as normas estabelecidas no 

presente Edital. 

 

Palmas/TO, 08 de novembro de 2021. 
 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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