
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CPSS 

 
EDITAL Nº 12/2021 – CPSS/UNITINS - RESULTADO FINAL - CÓDIGO DE VAGA 
DI2007, DO CURSO DE DIREITO, DO CÂMPUS DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS/TO. 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio da 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, em conformidade com a Lei nº 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei Estadual nº 

3.422, de 08 de março de 2019 e com a Lei Estadual nº 2.893, de 19 de agosto de 

2014, naquilo que couber, nos termos do EDITAL Nº 10/2021 – EDITAL DE 

RETIFICAÇÃO, torna público, pelo presente EDITAL o RESULTADO FINAL e a 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Código de Vaga DI2007, do Curso 

de Direito, do Câmpus de Paraíso do Tocantins/TO, conforme lista anexa 

(ANEXO I). 

 
1.1 Após a Homologação do Resultado Final do presente Processo Seletivo 

Simplificado, a Unitins, por conveniência administrativa e atendendo a 
necessidade de disciplinas e atividades docentes apresentadas no ANEXO I, do 
Edital de Abertura, poderá convocar os candidatos aprovados por meio de Ato 
oficial da Reitoria da Unitins. 

 
1.2 A contratação dar-se-á conforme AS NECESSIDADES E POSSIBILIDADES DA 

UNITINS, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final dos candidatos. 
 
1.3 O candidato que não atender aos prazos de convocação para assinatura do 

contrato estipulados neste Edital ficará excluído do processo seletivo. Neste 
caso, a Universidade convocará o próximo candidato classificado à vaga. 

 
1.4 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações 

publicadas no site da Unitins no endereço eletrônico: 
<https://www.unitins.br/Concursos/Publico>. 

 
 
 
 

Palmas - TO, 02 de fevereiro de 2022. 
 
 

[Assinatura Digital] 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor da Unitins 
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ANEXO I – RESULTADO FINAL - CÓDIGO DE VAGA DI2007 - CURSO DE DIREITO - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO 
 

Legenda para compreensão das tabelas do ANEXO I: 
C1, C2, C3 e C4: Critérios previstos no Formulário de Pontuação, do ANEXO II, do Edital de Abertura. 
Classif.: Classificação. 

JUSTIFICATIVA: a justificativa diz respeito à fundamentação da Banca Avaliadora para a análise e 
avaliação dos documentos protocolados pelos candidatos, em relação às informações apresentadas 
no Formulário de Pontuação. 

 

1 – CÂMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/TO: 
 

DI2007 0000390103 
Olivia Aparecida 
Silva 

38,0 24,0 7,0 8,6 77,6 1 Aprovado(a) 

Critério 1, item IV: 
candidata apresentou 
apenas um certificado 
válido de certificado de 
conclusão de curso de 
pós-graduação, em nível 
de ESPECIALIZAÇÃO, 
na área de formação ou 
área afim, com carga 
horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) 
horas, de acordo com a 
Resolução CNE/CES n° 
1, de 03/04/2001 ou 
certidão de conclusão ou 
declaração de conclusão. 

 

Critério 2, item III: 
Candidata não 
apresentou comprovação 
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válida (não cumulativa) 
de Exercício de atividade 
profissional de nível 
superior, não cumulativa 
com outras quaisquer no 
mesmo período, na 
Administração Pública ou 
Privada, em 
empregos/cargos 
especializados 

na área de formação ou 
em área afim. Das 
atividades em questão 
estão excluídas as 
atividades de magistério. 
Para efeito de 
pontuação, não será 
considerada fração de 
semestre. 

DI2007 0000390354 
Adriano Batista 
Castorino 

40,0 30,0 2,4 1,8 74,2 2 Classificado(a) - 

DI2007 0000390037 
Verônica Ramalho 
Nunes 

16,0 16,0 2,8 2,4 37,2 3 Classificado(a) 

Critério 3, item IV: 
candidata apresentou 
três comprovações 
válidas de Publicações 
de artigos em periódicos 
científicos especializados 
nacionais (Qualis). 
Publicados nos últimos 3 
(três) anos. 
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Critério 4, item IV: 
candidato(a) não 
comprovou orientação 
concluída de trabalho 
final ou trabalho de 
conclusão de curso em 
nível de graduação. 
Orientação concluída nos 
últimos 3 (três) anos. 

DI2007 0000390086 Jonas Pereira Lima 3,0 16,0 2,8 0,0 21,8 4 Classificado(a) 

Critério 1, itens I e II: 
Candidato não 
apresentou históricos de 
doutorado e mestrado. 

Item IV - acréscida a 
pontuação do diploma de 
gradução. 

DI2007 0000390016 
Núbia Maire Gomes 
Faria 

18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 5 Classificado(a) - 
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DI2007 0000390071 
Egly Sterfane da 
Silva Borges 

15,0 0,0 2,0 0,0 17,0 6 Classificado(a) 

Critério 1, item II: 
Candidata não 
apresentou histórico de 
graduação. 

Critério 3, item II: 
candidata apresentou 
apenas uma de artigos 
em periódicos científicos 
especializados 
*internacionais (Qualis). 

Publicados nos últimos 3 
(três) anos. 

Critério 3, item III: 
Candidata apresentou 
duas publicações de 
artigos em periódicos 
científicos especializados 
nacionais (Qualis). 
Publicados nos últimos 3 
(três) anos. 

DI2007 0000390298 
Julia Cerutti dal 
Bosco 

16,0 0,0 0,6 0,0 16,6 7 Classificado(a) 

Critério 2, item III: 
candidato(a) não 
apresentou comprovação 
válida de III. Exercício de 
atividade profissional de 
nível superior, não 
cumulativa com outras 
quaisquer no mesmo 
período, na 
Administração Pública ou 
Privada, em 
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empregos/cargos  
especializados na área 
de formação ou em área 
afim. Das atividades em 
questão estão excluídas 
as atividades de 
magistério. Para efeito de 
pontuação, não será 
considerada fração de 
semestre. 

Critério 3, item IV: 
candidato(a) não 
apresentou comprovação 
válida de  Publicação de 
livro didático/técnico em 
coautoria, ou publicação 
de capítulo de livro 
didático/técnico ou de 
interesse para a área de 
conhecimento da vaga. 
Para efeito de 
pontuação, serão 
consideradas somente as 
publicações dos últimos 
3 (três) anos. 

DI2007 0000390180 Deniz Costa Amado 3,0 6,0 0,6 0,0 9,6 8 Classificado(a) 

Critério 1, item II: 
candidato(a) não 
apresentou Diploma, 
devidamente registrado, 
de conclusão de 
MESTRADO, com seu 
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respectivo histórico ou 
certidão de conclusão ou 
declaração que ateste a 
conclusão do curso ou 
ata de aprovação de 
defesa de dissertação. 

DI2007 0000390146 
Edna Dourado 
Bezerra 

- - - - - - Desclassificado(a) 

Critério 1, item IV: A 
certificação de 
graduação apresentada 
não corresponde à 
exigida no Perfil da Vaga, 
constante no Quadro de 
Vagas (ANEXO I, do 
Edital de Abertura). 

DI2007 0000390210 
Jairo Ribeiro de 
Oliveira 

- - - - - - Desclassificado(a) 

Critério 1, item IV: A 
certificação de 
graduação apresentada 
não corresponde à 
exigida no Perfil da Vaga, 
constante no Quadro de 
Vagas (ANEXO I, do 
Edital de Abertura). 

DI2007 0000390085 
Patrícia Coêlho 
Aguiar 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - Desclassificado(a) 

A candidata não possui a 
formação exigida para o 
código de vaga DI2007, 
prevista no Perfil da 
Vaga, constante no 
Quadro de Vagas 
(ANEXO I, do Edital de 
Abertura). 

DI2007 0000390043 Ana Paula Dias - - - - - - Eliminado(a) Conforme item 6.3 do 
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Labre Edital. 

DI2007 0000390274 Diego Lima Mendes - - - - - - Eliminado(a) 
Conforme item 6.3 do 
Edital. 

DI2007 0000390373 
Jonatas Gomes 
Duarte 

- - - - - - Eliminado(a) 
Conforme item 6.3 do 
Edital. 

DI2007 0000390065 
Miguel Angelo 
Alvarino Ramos 

- - - - - - Eliminado(a) 
Conforme item 6.3 do 
Edital. 
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