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EDITAL UNITINS/PROPESP/DIRPOSGRAD Nº 001/2022-  RETIFICAÇÃO 

 
A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), em conformidade com as diretrizes da 

Resolução nº 1, de 06 de abril de 2018, do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Ensino Superior - CNE/CES e demais procedimentos 

instituídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Capes, torna pública a retificação do Edital de inscrições para seleção de 

candidatos ao curso de Pós-Graduação lato sensu em Política Social e Direitos 

Humanos. As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 de janeiro a 

08 de abril de 2022, via internet. 

EM: 
 
1. DAS VAGAS, MODALIDADE, DESCRIÇÃO DO CURSO E LOCAL 

Onde se lê: 

1.1. Serão ofertadas 40 vagas a profissionais de nível superior com diploma de 

graduação em Serviço Social, e em cursos da área de Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, todas (os) com diplomas 

expedidos por estabelecimentos brasileiros de ensino superior reconhecidos 

pelo MEC. 

1.2. As 40 vagas ofertadas serão distribuídas da seguinte forma:  

VAGAS (Total 40) 

Ampla 
Concor-
rência 

Reserva de Vagas 

Negros 
e 

Pardos 

Indíge-

nas 
Quilombo-

las 

Pessoa 
com 
defi-

ciência 

Insufici-
ência 

de 
Renda 

Egressos 

da Uni-

tins 

 

Superviso
res de 

campo de 
estágio 

conveniad
os à 

Unitins. 

12 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Assim serão ofertadas 12 (doze) vagas para ampla concorrência; 04 

(quatro) vagas para negros e pardos; 04 (quatro) vagas para indígenas; 04 

(quatro) vagas para quilombolas; 04 (quatro) vagas para egressos da Unitins,  
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04 (quatro) vagas para pessoas com deficiência, 04 (quatro) vagas para 

declarantes de renda per capita de até um salário mínimo e meio, 04 (quatro) 

vagas para supervisores de campo de estágio que supervisionem acadêmicos 

da Unitins.  

1.7. Data prevista para início das aulas: 08 de abril de 2022. 

1.8. Características gerais do curso 

Caracterização do curso de Pós-Graduação Lato sensu em Política Social e 
Direitos Humanos 

Quantidade de disciplinas 12 (doze) 

Carga horária por disciplina 30 horas 

Carga horária total do curso 360 horas 

Modalidade Presencial 

Número de participantes 40 (Quarenta) 

Localidade de realização do curso Unitins/Câmpus Graciosa em Palmas-TO. 

 

1. DAS VAGAS, MODALIDADE, DESCRIÇÃO DO CURSO E LOCAL 

 
 Leia-se: 

1.1. Serão ofertadas 50 vagas a profissionais de nível superior com diploma de 

graduação em Serviço Social, e em cursos da área de Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, todas (os) com diplomas 

expedidos por estabelecimentos brasileiros de ensino superior reconhecidos 

pelo MEC. 

1.2. As 50 vagas ofertadas serão distribuídas da seguinte forma:  

VAGAS (Total 50) 

Ampla 
Concor-
rência 

Reserva de Vagas 

Negros 
e 

Pardos 

Indíge-

nas 
Quilombo-

las 

Pessoa 
com 
defi-

ciência 

Insufici-
ência 

de 
Renda 

Egressos 

da Uni-

tins 

 

Superviso
res de 

campo de 
estágio 

conveniad
os à 

Unitins. 

12 6 6 6 6 6 4 4 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 03/03/2022 17:05:07.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 2E40791700F71493



Página 3 de 6 
    

 
 

 
 
 

 

1.3. Assim serão ofertadas 12 (doze) vagas para ampla concorrência; 06 (seis) 

vagas para negros e pardos; 06 (seis) vagas para indígenas; 06 (seis) vagas 

para quilombolas; 06 (seis) vagas para egressos da Unitins, 04 (quatro) vagas 

para pessoas com deficiência, 06 (seis) vagas para declarantes de renda per 

capita de até um salário mínimo e meio, 04 (quatro) vagas para supervisores 

de campo de estágio que supervisionem acadêmicos da Unitins.  

1.7. Data prevista para início das aulas: 13 de maio de 2022. 

1.8. Características gerais do curso 

Caracterização do curso de Pós-Graduação Lato sensu em Política 
Social e Direitos Humanos 

Quantidade de disciplinas 12 (doze) 

Carga horária por disciplina 30 horas 

Carga horária total do curso 360 horas 

Modalidade Presencial 

Número de participantes 50 (Cinquenta) 

Localidade de realização do curso Unitins/Câmpus Graciosa em Palmas-
TO. 

 
EM: 
 
3. DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Onde se lê: 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período 19 de 

janeiro a 04 de março de 2022 no sistema Concursos e Seleções, disponível no 

endereço eletrônico: <https://www.unitins.br/concursos/publico> e o envio da 

documentação comprobatória, via sistema i-Protocolo, no endereço eletrônico: 

<https://www.unitins.br/iprotocolo/>. 

3. DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 
Leia-se: 

3.2. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período 19 de 

janeiro a 08 de abril de 2022  no sistema Concursos e Seleções, disponível no 

endereço eletrônico: <https://www.unitins.br/concursos/publico> e o envio da 
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documentação comprobatória, via sistema i-Protocolo, no endereço eletrônico: 

<https://www.unitins.br/iprotocolo/>. 

 
EM: 
 
6. DO CRONOGRAMA 

 
Onde se lê: 

6.1. As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma 

abaixo: 

Período/Data Etapas 

18/01/2022  Publicação do Edital 

19/01 a 04/03/2022 Inscrições 

07 a 12/03/2022  Período de análise documental 

15/03/2022 Divulgação das inscrições classificadas 

16 e 17/03/2022 Período para apresentação de recursos 

18 a 22/03/2022 Período para análise dos recursos 

25/03/2022  Divulgação do Resultado Final 

28/03 a 01/04/2022 Período de matrícula dos classificados 

 
6. DO CRONOGRAMA 

 
Leia-se: 

6.1. As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma 

abaixo: 

 Período/Data Etapas 

18/01/2022  Publicação do Edital 

19/01 a 08/04/2022 Inscrições 

11 a 18/04/2022  Período de análise documental 

20/04/2022 Divulgação das inscrições classificadas 

22 a 25/04/2022 Período para apresentação de recursos 

26 a 29/04/2022 Período para análise dos recursos 

02/05/2022  Divulgação do Resultado Final 

03/05 a 06/05/2022 Período de matrícula dos classificados 
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EM: 
 
8. DO RESULTADO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

Onde se lê: 

3.1. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 25 

de março de 2022, no site da Unitins, http://www.unitins.br 

 
8. DO RESULTADO E SUA DIVULGAÇÃO 

 
Leia-se: 

3.2. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 02 

de maio de 2022, no site da Unitins, http://www.unitins.br 

 
EM: 
 
Onde se lê: 
 
10. DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

 

10.1. Serão ofertadas 5 (cinco) bolsas de estudo assim distribuídas: 1 (uma) 

para candidatos negros e pardos, 1 (uma) para candidatos indígenas, 1 (uma) 

para quilombolas, 1 (uma) para candidatos de baixa renda, 1 (uma) para pessoa 

com deficiência. O interesse pela bolsa de estudos deve ser manifestado no 

processo de seleção, ao preencher o formulário de inscrição (ANEXO I). Cada 

candidato só poderá concorrer a uma modalidade de bolsa. 

 

Caso não haja o preenchimento das bolsas, redireciona-se para: maior nota de 

classificação entre negros e pardos; maior nota de classificação entre os 

quilombolas; maior nota de classificação entre os indígenas; maior nota de 

classificação entre pessoas de baixa renda; maior nota de classificação entre 

pessoa com deficiência. 

 
Leia-se: 
 
10. DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 03/03/2022 17:05:07.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 2E40791700F71493

http://www.unitins.br/
http://www.unitins.br/


Página 6 de 6 
    

 
 

 
 
 

 

10.1. Serão ofertadas 15 (quinze) bolsas de estudo assim distribuídas: 3 (três) 

para candidatos negros e pardos, 3 (três) para candidatos indígenas, 3 (três) 

para quilombolas, 3 (três) para candidatos de baixa renda, 3 (três) para pessoa 

com deficiência. O interesse pela bolsa de estudos deve ser manifestado no 

processo de seleção, ao preencher o formulário de inscrição (ANEXO I). Cada 

candidato só poderá concorrer a uma modalidade de bolsa. 

Caso não haja o preenchimento das bolsas, redireciona-se para: maior nota de 

classificação entre negros e pardos; maior nota de classificação entre os 

quilombolas; maior nota de classificação entre os indígenas; maior nota de 

classificação entre pessoa com deficiência; maior nota de classificação entre 

pessoas de baixa renda. 

9.2. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá 

efetuar sua matrícula, exclusivamente pela internet, no período de 03/05 a 

06/05/2022, mediante o preenchimento de formulário de matrícula disponível no 

sistema i-Protocolo (<https://www.unitins.br/iprotocolo/>). 

 
Palmas-TO, 04 de Março de 2022. 

 

 
Assinatura digital 

Drª. ANA FLÁVIA GOUVEIA DE FARIA 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

PORTARIA/UNITINS/GRE Nº 022/2019 

 

 
Assinatura digital 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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