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Edital 2022/1 – 05 

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: 

6.13 O comprovante de inscrição estará disponível com antecedência de, pelo menos, três dias, 

exclusivamente no endereço eletrônico <https://www.unitins.br/concursos/publico>. Esse 

comprovante poderá substituir o comprovante do pagamento da taxa de inscrição do boleto 

bancário. 

 

LEIA-SE: 

6.13 O comprovante de inscrição estará disponível com antecedência de, pelo menos, três dias, da 

data de realização da prova, exclusivamente no endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>. Esse comprovante poderá substituir o comprovante 

do pagamento da taxa de inscrição do boleto bancário. 

 

2. 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 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. 

 

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 14/01/2022, 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. 

 

NO CRONOGRAMA (ANEXO): 

 

3. ONDE SE LÊ  

 

JANEIRO 2022 

Dia 06 – quinta-feira Publicação do gabarito definitivo, a partir das 19h. 

Dia 19 – quarta-feira 
Previsão de divulgação do Resultado Definitivo e publicação no site da Unitins 
(www.unitins.br), a partir das 19h. 

FEVEREIRO 2022 
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Dia 14 – segunda-feira  Início das aulas. 

 

LEIA-SE: 

 

JANEIRO 2022 

Dia 06 – quinta-feira Publicação do gabarito definitivo, a partir das 19h. 

Dia 14 – sexta-feira 
Previsão de divulgação do Resultado Definitivo e publicação no site da Unitins 
(www.unitins.br), a partir das 19h. 

FEVEREIRO 2022 

Dia 01 – terça-feira  Início das aulas. 

 

 

Palmas/TO, 10 de novembro de 2021. 
 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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