
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CPSS 

 

EDITAL Nº 03/2021 – EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a legislação vigente, torna pública a retificação do EDITAL 

Nº 01/2021 – CPSS/UNITINS – EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES 

PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNITINS, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

 

 1  DAS INSCRIÇÕES 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5.1.10 O candidato deverá concorrer apenas para uma vaga. Assim, o candidato que efetuar o 

pagamento de mais de uma inscrição, seja para a mesma vaga, vagas diferentes, ou que 

efetuar mais de uma vez o pagamento para a mesma inscrição (mesmo boleto), terá 

confirmada somente àquela cuja data de realização seja a mais recente registrada no sistema. 

As outras serão canceladas automaticamente e não haverá devolução de pagamento. 

 

LEIA-SE: 

 

5.1.10 O candidato deverá concorrer apenas para uma vaga por Câmpus. Assim, o candidato 

que efetuar o pagamento de mais de uma inscrição por Câmpus, seja para a mesma vaga, 

vagas diferentes, ou que efetuar mais de uma vez o pagamento para a mesma inscrição 

(mesmo boleto), terá confirmada somente àquela cuja data de realização seja a mais recente 

registrada no sistema. As outras serão canceladas automaticamente e não haverá devolução de 

pagamento. 

 

2    DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os demais dispositivos previstos no EDITAL Nº 01/2021 – CPSS/UNITINS – 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UNITINS permanecem inalterados.  

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 30 de novembro de 2021. 
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