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Edital 2022/1 – 41 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e 

com a Lei n. 3.458, de 17 de abril de 2019, torna público, pelo presente EDITAL, o 

procedimento para DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO do Vestibular 2022/1. 
 

1 DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

1.1 Conforme previsto no item 6.7.1 do Edital 2022/1 – 01, têm direito ao ressarcimento da 

taxa de inscrição do Vestibular 2022/1 os candidatos que atenderem, cumulativamente, 

aos seguintes critérios: 

 

a) Estar inscrito regulamente no Vestibular 2022/1 e ter pago a taxa de inscrição no valor 

de R$ 120,00 (cento e vinte reais), nos termos do Edital de abertura do certame. 

b) Não ter participado da realização da prova no dia 19/12/2021 por ter contraído infecção, 

ou estar internado em função de contaminação pela Covid-19 nessa data ou ainda ter 

recebido recomendação/notificação de isolamento em razão de contato com pessoa 

contaminada ou de contaminação pelo coronavírus. 

c) Possuir documento médico que comprove qualquer uma das situações previstas no item 

anterior. 
 

2 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO 

2.1 Para o reembolso do valor referente à taxa de inscrição, os candidatos deverão observar os 

seguintes procedimentos: 

a) Possuir documento médico/atestado médico comprobatório de infecção, contaminação 

ou internação ou ainda recomendação/notificação de isolamento, durante a data da prova 

(19/12/2021), com assinatura e CRM do médico subscritor, devendo escaneá-lo no formato 

PDF. 

b) Preencher o formulário de solicitação de devolução de taxa de inscrição que consta no 

Anexo I, informando os dados de conta bancária de sua titularidade, assiná-lo e escaneá-lo 

no formato PDF. 

c) Escanear documento de identidade com foto. 

d) Encaminhar e-mail para o endereço <vestibular@unitins.br> solicitando a devolução, 

entre os dias 14/04/2022 e 20/04/2022, sendo imprescindível anexar:  

I - o documento médico/atestado médico comprobatório de infecção, contaminação ou 

internação ou ainda recomendação de isolamento na data da prova; 

II – o formulário de solicitação de devolução de taxa de inscrição, preenchido e 

assinado; 

III – o documento de identidade com foto; 
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2.2 É de inteira responsabilidade do candidato, apresentar conta bancária apta a receber a 

restituição da taxa, da qual deve ser titular. 

2.2.1 Em caso de candidatos menores de idade, a conta bancária informada poderá ser de 

titularidade de um dos seus genitores ou responsáveis legais, devendo, nesse caso, ser 

anexado ao e-mail, além dos documentos anteriormente listados, o documento de 

identificação do titular da conta, apto a comprovar o parentesco/responsabilidade legal para 

com candidato e o formulário que consta no Anexo II. 

2.3 A solicitação de devolução de taxa de inscrição deve ser realizada, via e-mail, entre os dias 

14/04/2022 e 19/04/2022. 

2.4 Após o período referido no item anterior, será realizada a análise dos pedidos 

encaminhados. 

 

3 DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

3.1 A lista preliminar com o resultado do deferimento ou não do pedido de devolução da taxa 

de inscrição do Vestibular 2022/1 será publicada no site da instituição, na data provável de 

25/04/2022, a partir das 19h. 

3.2 Caso o pedido seja indeferido, o candidato poderá encaminhar recurso, devidamente 

fundamentado e acompanhado de documentos, se for o caso, para o e-mail 

<vestibular@unitins.br>, no dia 26/04/2022, das 00h01min até as 23h59min. 

3.3  A lista definitiva com o resultado do deferimento ou não do pedido de devolução da taxa 

de inscrição do Vestibular 2022/1 será publicada no site da instituição na data provável de 

28/04/2022, a partir das 19h. 

3.4 O depósito em conta da restituição da taxa, caso o pedido seja deferido, ocorrerá em até 60 

(sessenta) dias após a divulgação da lista definitiva de resultado. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 O valor da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2022/1 não poderá ser 

aproveitado/remanejado para a participação em outros certames da Instituição. 

4.2 A Unitins não se responsabiliza por dados incorretos ou pelo preenchimento incompleto ou 

ainda pela ausência de algum dos documentos anexos necessários para análise da 

solicitação de devolução de taxa de inscrição. 

4.3 Em caso de dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos, disponibiliza-se o e-mail 

<vestibular@unitins.br>. 

4.4 Os casos omissos serão analisados por equipe técnica da Unitins. 

4.5 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Palmas/TO, 13 de abril de 2022. 

 

 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 

VESTIBULAR UNITINS 2022/1 

 
Eu, ______________________________________________________________________ 

(nome completo), _________________ (nacionalidade), _________________________ (estado 

civil), portador do CPF nº ________________________ (nº do CPF) e do RG nº 

______________________________ (nº do RG), venho, por meio do presente formulário, 

solicitar a devolução de taxa de inscrição do Vestibular Unitins 2022/1, considerando que não 

compareci no dia 19/12/2021 para realização da prova em razão de: 

 

(      ) ter contraído infecção pela Covid-19 com comprovação de que estava contaminado (a) na 

data da prova, conforme documento anexo, ou; 

(      ) ter estado internado em função de contaminação pela Covid-19 na data da prova, conforme 

documento anexo, ou; 

(       ) ter recebido recomendação/notificação de isolamento em razão de contato com pessoa 

contaminada ou de contaminação pela Covid-19 durante a data da prova, conforme documento 

anexo. 

 

Para tanto, seguem abaixo, de forma legível, meus dados bancários para análise e processamento 

da restituição: 

Banco: ___________________________ 

Agência: _________________________ 

Conta: ___________________________ (    ) Corrente       (     ) Poupança 

Titular da Conta: ________________________________________________________ 

 

Afirmo que as informações acima prestadas são verdadeiras, pelas quais me responsabilizo 

integralmente. 

Afirmo também que estou ciente dos prazos, condições e documentos necessários para análise do 

pedido de devolução da taxa de inscrição. 

________________________ (Cidade/Estado), aos _____ (dia) do mês de abril de 2022. 

__________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO II 

 

AUTODECLARAÇÃO – CONTA BANCÁRIA EM TITULARIDADE DE TERCEIRO 

 

 
Eu, ______________________________________________________________________ 

(nome completo), _________________ (nacionalidade), _________________________ (estado 

civil), portador do CPF nº ________________________ (nº do CPF) e do RG nº 

______________________________ (nº do RG), venho, por meio da presente autodeclaração 

informar que a conta bancária informada no formulário de solicitação de devolução de 

taxa de inscrição é de titularidade de 

_____________________________________________________ (nome completo do titular da 

conta), _________________ (nacionalidade do titular da conta), _________________________ 

(estado civil do titular da conta), portador do CPF nº ________________________ (nº do CPF 

do titular da conta) e do RG nº ______________________________ (nº do RG do titular da 

conta), que é meu/minha ___________________________________ (grau de parentesco com o 

titular da conta), conforme documento de identificação/comprovante de responsabilidade legal 

anexo. 

 

Afirmo que as informações acima prestadas são verdadeiras, pelas quais me responsabilizo 

integralmente. 

Afirmo também que estou ciente dos prazos, condições e documentos necessários para análise do 

pedido de devolução da taxa de inscrição. 

 

________________________ (Cidade/Estado), aos _____ (dia) do mês de abril de 2022. 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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