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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CPSS 

 

EDITAL Nº 01/2021 – EDITAL PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a legislação vigente, torna público, o Edital para a 
seleção de avaliadores da etapa de análise documental do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária de professores para cursos de Graduação 
dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, 
conforme as regras a seguir elencadas: 
 

1    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1 O presente Edital tem a finalidade de selecionar professores efetivos desta 

Instituição para, na condição de avaliadores, integrarem a Banca Avaliadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores para 

cursos de Graduação dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Palmas e Paraíso 

do Tocantins. 

 

1.2 O(a) professor(a) avaliador(a) receberá pelas atividades desempenhadas 

nesta Comissão Avaliadora, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme 

a INSTRUÇÃO NORMATIVA/UNITINS/N. 007/2019/GABREITOR, publicada no 

Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.511, de 26 de dezembro de 2019. 

 

1.3 O trabalho realizado nesta Comissão não se confunde com as atividades 

inerentes àquelas do cargo efetivo, ao Cargo de Chefia ou Assessoramento, que 

o(a) professor(a), eventualmente, ocupe na estrutura da Instituição. 

 

1.4 A jornada de trabalho e a carga horária das atividades da Comissão não 

serão acrescentadas ao cômputo da jornada de trabalho regular do(a) professor(a), 

devendo cumprir regularmente as demais funções que exercer na Instituição. 

 

1.5 As atividades e etapas previstas neste Edital serão publicadas, 

exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da UNITINS, disponível em 

<https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 

2    DOS OBJETIVOS  

 

2.1 A UNITINS, por meio deste Edital, tem por objetivos: 

 

a) garantir a legalidade, transparência, imparcialidade e impessoalidade ao 

processo seletivo de contratação de professores que irão prover as vagas ofertadas 

no Edital de Abertura; 
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b) garantir a segurança jurídica e a legalidade do Processo Seletivo; 

 

c) possibilitar, mediante critérios objetivos, previstos no Edital de Abertura, a 

escolha de profissionais que reforcem e promovam uma eficiente prestação do 

serviço público. 

 

3    DOS REQUISITOS 

 

3.1 São requisitos para inscrição e participação na Banca Avaliadora do 

presente Processo Seletivo, cumulativamente: 

 

a) ser professor(a) integrante do quadro efetivo da Universidade, no exercício 

de suas atividades docentes e/ou administrativas na Instituição; 

 

b) formação acadêmica de mestre e/ou doutor; 

 

3.2 Estará impedido(a) de exercer função de avaliador(a), o(a) professor(a) 

que: 

 

a) estiver afastado(a), cedido(a) ou removido(a) a outros Órgãos/Entidades ou 

ocupante de cargo ou função de confiança fora da estrutura administrativa da 

Unitins; 

 

b) estiver em gozo de licença de qualquer natureza; 

 

c) configurar qualquer hipótese legal que desconfigure o real e concreto 

exercício das atividades inerentes ao cargo no âmbito da Unitins; 

 

d) tiver cônjuge/companheiro ou familiar em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, na condição de candidato(a) do 

processo seletivo. 

 

e) litigar administrativa ou judicialmente com qualquer candidato(a) do processo 

seletivo;  

 

f) possuir com o(a) candidato(a) qualquer relação de subordinação trabalhista 

ou manifestação de poder herárquico, de caráter administrativo; 

 

g) possui relações interpessoais com o candidato(a).  

 

3.3 Havendo situação de impedimento, o(a) avalidador(a) deverá comunicar de 

maneira formal e imediata à Comissão do Processo Seletivo, tão logo se configure 
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ou quando dela tiver conhecimento. 

 

3.4 O impedimento poderá ser alegado pelo(a) candidato(a) ou qualquer 

interessado(a), durante o tempo que durar o processo seletivo, devendo anexar 

documentação comprobatória de suas razões, sob pena de indeferimento. 

 

3.5 Eventuais alegações de impedimento deverão ser formalizadas no e-mail 

<comissaoprocessoseletivosimplificado@unitins.br>. 

 

3.6 Comprovada a situação de impedimento, o(a) professor(a) avaliador(a) será 

afastado(a) e substituído(a) por outro(a) professor(a) classificado(a). 

 

4    DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES 

 

4.1 São atribuições e deveres do(a) avaliador(a):  

 

a) acusar, por escrito, o recebimento da documentação encaminhada para a 

sua avaliação; 

 

b) analisar e avaliar a documentação conforme os critérios previstos no Edital 

de Abertura, de forma fudamentada e escrita;  

 

c) atuar de forma ética e imparcial no processo de avaliação;  

 

d) guardar, zelar, conservar e tutelar a documentação dos candidatos, 

enquanto estiver sob seus cuidados;  

 

e) manter o sigilo e a confidecialidade dos dados e informações apresentados 

pelos candidatos; 

 

f) devolver à Comissão do Processo Seletivo a documentação na qualidade e 

quantidade que tiver sido recebida; 

 

g) informar à Comissão do Processo Seletivo quaisquer informações, 

circunstâncias ou questões relevantes ao andamento do Processo Seletivo; 

 

h) utilizar os formulários de avaliação específicos para essa finalidade e 

disponibilizados pela Comissão do Processo Seletivo;  

 

i) participar, quando estiver ligada à sua atribuição, das atividades promovidas 

pela Comissão do Processo Seletivo; 

 

j) declarar-se impedido(a) nos casos previstos em Lei, normativas institucionais 
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e neste Edital; 

 

k) comunicar à Comissão do Processo Seletivo o seu eventual desligamento da 

Banca Avaliadora, informando o motivo para o ato; 

 

l) zelar pelo cumprimento das normas institucionais. 

 

5    DA INSCRIÇÃO 

 

5.1 A inscrição deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico, 

disponível em <https://www.unitins.br/Concursos/Publico>, entre às 08h00min do dia  

23 de novembro de 2021 até às  23h59min do dia 06 de dezembro de 20211. 

 

5.2 Todas as solicitações feitas fora do prazo previsto no item 5.1 serão 

indeferidas. 

 

6    DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 Somente serão homologadas as inscrições que estiverem em conformidade 

com as normas constantes no presente Edital e no Edital de Abertura do Processo 

Seletivo. 

 

6.2 A classificação será definida de acordo com a ordem cronológica das 

inscrições homologadas que foram registradas no formulário eletrônico, no endereço 

eletrônico <https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 

6.3 O resultado preliminar será divulgado na data provável de 07 de dezembro 

de 20212, no endereço eletrônico <https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 

6.4 Decorrida a etapa de recursos em desfavor do resultado preliminar, o 

resultado definitivo será homologado e publicado na data provável de 10 de 

dezembro de 20213, no endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 

6.5 Os professores que tiverem as inscrições homologadas poderão ser 

convocados para a etapa de avaliação documental, observando-se o quantitativo de 

envelopes protocolados pelos candidatos e o montante limite definido para cada 

professor avaliador, previsto nos itens 8.2 e 8.3. 

 

7    DOS RECURSOS 
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7.1 Os recursos em desfavor do resultado preliminar devem ser encaminhados 

pelo(a) professor(a), exclusivamente, para o e-mail da Comissão do Processo 

Seletivo: comissaoprocessoseletivosimplificado@unitins.br, das 00h01 min até às 

23h59min do dia 08 de dezembro de 20214. 

 

7.2  As respostas fundamentadas aos recursos do resultado preliminar serão 

remetidas aos candidatos individualmente, para o mesmo e-mail em que tiver sido 

proposto o recurso. 

 

7.3 Serão analisados todos os recursos previstos neste Edital, que forem 

tempestivamente propostos e, havendo alterações, essas serão divulgadas no 

endereço eletrônico <https://concursos.unitins.br/concursos/>. 

 

8    DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

8.1 A documentação de cada candidato(a) deverá ser submetida à analise e 

avaliação por um(a) primeiro(a) avaliador(a), bem como, deverá ser reanalisada e 

reavaliada por um(a) segundo(a) revisor(a), alternadamente, sendo que o(a) 

avaliador(a) e revisor(a) constituirão duplas, mediante sorteio feito pela Comissão do 

Processo Seletivo. 

 

8.2 Será remetido para análise e avaliação, individualmente, o motante máximo 

de 15 (quinze) envelopes para atuar na condição de avaliador, que deverá atuar 

também na função de revisor(a) de, no máximo 15 (quinze) envelopes. 

 

8.3 Cada dupla será responsável pelo montante máximo de 30 (trinta) 

envelopes, nos quais, atuarão na condição de avaliador(a) e revisor(a), 

alternadamente. 

 

9    DO LOCAL DA AVALIAÇÃO  
 

9.1 O local da avaliação dos envelopes ocorrerá nas salas de aula dos câmpus 

de Palmas/TO, conforme prévia definição da Comissão do Processo Seletivo. 

 

9.2 A etapa de análise documental deverá obedecer todas as regras sanitárias 

estabelecidas pelo Protocolo Estadual de Segurança em Saúde do Governo do 

Estado do Tocantins (UNITINS-SESAU-SEDUC), competindo à Comissão do 

Processo Seletivo a organização e a definição das demais providências necessárias 

para o seu fiel cumprimento. 

 

9.3 Serão permitidos no máximo 2 (dois) avaliadores por sala de aula, sendo 
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disponibilizados computadores individualmente. 

 

10    DO DESLIGAMENTO 
 

10.1 O desligamento de professor(a) avaliador(a) da Banca Avaliadora poderá 

ocorrer:  

 

a) a pedido;  

 

b) de ofício, pela Administração, quando não atender ou descumprir as 

atribuições e deveres estabelecidos no presente Edital e/ou no Edital de Abertura do 

certame, bem como, em normas institucionais aplicáveis ao processo seletivo.  

 

10.2 Para os casos previstos na alínea “a”, do item 10.1, o(a) avaliador(a) 

deverá formalizar a sua solicitação para o e-mail 

comissaoprocessoseletivosimplificado@unitins.br. 

 

10.3 Para os casos previstos na alínea “b” do item 10.2, a Comissão do 

Processo Seletivo deverá fundamentar e justificar sua decisão, além de promover a 

ciência do(a) professor(a) que vier a ser desligado(a) da avaliação no processo 

seletivo. 

 

11   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 11.1 As datas referentes à execução do presente processo seletivo estão 
descritas no cronograma a seguir. 
 

CRONOGRAMA 

22/11/2021 Publicação do Edital. 

23/11/2021 Abertura do prazo de inscrição.  

06/12/20215 Finalização do período de inscrição (último dia) 

07/12/20216 Divulgação do resultado preliminar 

08/12/20217 
Prazo para interposição de recursos em desfavor do 
resultado preliminar. 

10/12/20218 Resultado definitivo da lista de inscritos. 

 

 

12   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
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12.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 22 de novembro de 2021.  

 

Assinatura eletrônica  

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS  

Reitor  
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