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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CPSS 

 

EDITAL Nº 006/2021 – REABERTURA DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE 

AVALIADORES 

 
A Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a legislação vigente, torna público, no uso de suas 
atribiuições, referente ao Processo Seletivo de Avaliadores para a 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, torna pública a seguinte retificação ao EDITAL Nº 
01/2021 – EDITAL PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES e ao EDITAL Nº 005/2021 
– REABERTURA DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE AVALIADORES, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 
Considerando a necessidade de composição da banca de avaliadores para o 
atendimento da demanda proposta no EDITAL Nº 01/2021 – EDITAL PARA 
SELEÇÃO DE AVALIADORES, para a 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; 
 
Considerando que o resultado definitivo e a homologação do resultado definitivo das 
inscrições para a seleção de avaliadores foram publicados e homologados pelo 
EDITAL Nº 04/2021, mantendo-se a sua validade e eficácia. 
 
 
1  -  NO ITEM 5.1, FICA ACRESCIDO O SEGUINTE: 

 

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 2021. 

 

5.1.1 Fica prorrogado o prazo para a inscrição entre às 08h00min do dia 03 de 

janeiro de 2022 até às 12h00min do dia 06 de janeiro de 2022. 

 

2  -  NO ITEM 6.3, FICA ACRESCIDO O SEGUINTE: 

 

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

de 2021, no endereço eletrônico: <https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 

6.3.1 O resultado preliminar referente a reabertura das inscrições será 

divulgado na data de 06 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico; 

<https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 
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3  -  NO ITEM 6.4, FICA ACRESCIDO O SEGUINTE: 

 

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 2021, no endereço eletrônico: < 

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

 

6.4.1 Decorrida a etapa de recursos em desfavor do resultado preliminar 

referente a reabertura das inscrições, o resultado definitivo será homologado e 

publicado no dia 07 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico: 

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

 

4  -  NO ITEM 7, FICA ACRESCIDO O SEGUINTE: 

 

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 2021. 

 

7.1.1 Os recursos em desfavor do resultado preliminar referente a reabertura 

das inscrições devem ser encaminhados pelo(a) professor(a), exclusivamente, para 

o e-mail da Comissão do Processo Seletivo: 

comissaoprocessoseletivosimplificado@unitins.br, das 14h00min até às 23h59min 

do dia 06 de janeiro de 2022. 

 

5  -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

 

5.2 Permanecem inalterados os demais itens do EDITAL Nº 01/2021 – EDITAL 

PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES e suas retificações. 

 
5.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palmas/TO, 05 de janeiro de 2022.  

 

 

Assinatura eletrônica 

RAFAEL VERLI RIBEIRO SILVEROL 

Chefe de Gabinete 
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