
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 
 

Edital 2022/2 – 05 
 

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 

RESULTADO PRELIMINAR das solicitações de ATENDIMENTO ESPECIAL, conforme 

anexo, para as vagas oferecidas pela instituição nos Câmpus de Palmas e Paraíso do Tocantins. 

 

1.1 A ausência da juntada de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial 

que dependa deste documento para sua comprovação implicará no seu imediato 

indeferimento. 

1.2 Eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que NÃO sejam 

por ele solicitados na inscrição, NÃO serão considerados na análise da solicitação de 

atendimento especial. 

1.3 O candidato que NÃO enviar os documentos conforme item 8 e os respectivos subitens do 

Edital de Abertura, mesmo que tenha declarado no momento da inscrição, terá sua 

solicitação de atendimento especial indeferida e fará as provas nas mesmas condições dos 

demais candidatos. 

1.4 O candidato que tiver seu pedido de atendimento especial indeferido terá o dia 

12/05/2022, de 00h01min até às 23h59min, para contestar o indeferimento, de forma 

fundamentada, exclusivamente na “Área do Candidato”, conforme orientações 

disponibilizadas na página do certame, no endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>. Após esse período não serão aceitos 

pedidos de revisão. 

1.5 NÃO será permitida, após a realização da solicitação de atendimento especial e respectiva 

juntada de documentação, a complementação dos documentos, bem como revisão deles, 

mesmo em período de recurso. 

1.6 NÃO serão aceitos documentos apresentados ou entregues no dia de aplicação das provas, 

mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

1.7 A lista definitiva de deferimento/indeferimento de atendimento especial está prevista para 

ser divulgada no endereço eletrônico <https://www.unitins.br/concursos/publico> na data 

provável de 16/05/2022, a partir das 19h, contra a qual NÃO caberá qualquer recurso. 

1.8 Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentação e/ou informações 

inverídicas ou falsas, a UNITINS cancelará a inscrição e poderá abrir processo para 

responsabilizar o candidato civil e criminalmente. 

 

Palmas/TO, 11 de maio de 2022.  

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CURSO / CIDADE DA VAGA PARECER JUSTIFICATIVAS

392714 FABRICIA VANDERLEI VELOSO SOUSA Direito (AC) - PALMAS/TO DEFERIDO ATENDE AOS ITENS 8.1 E 8.2 DO EDITAL GERAL

391248 GABRIEL OLIVEIRA MACHADO Direito (AC) - PALMAS/TO DEFERIDO ATENDE AOS ITENS 8.1 E 8.2 DO EDITAL GERAL

392476 JOSÉ ALBERTO MONTELO MOURA FILHO
Sistemas de Informação (AC) - 

PALMAS/TO
INDEFERIDO

8.3.1 A ausência da juntada de laudo médico para 

qualquer solicitação de atendimento especial que 

dependa deste documento para sua comprovação 

implicará no seu imediato indeferimento.

392758 JULIA CARDOSO E ALMEIDA Direito (AC) - PALMAS/TO INDEFERIDO

8.3.1 A ausência da juntada de laudo médico para 

qualquer solicitação de atendimento especial que 

dependa deste documento para sua comprovação 

implicará no seu imediato indeferimento.

393354 ROSANGELA PEREIRA NONATO Direito (PCD) - PALMAS/TO INDEFERIDO

8.3.1 A ausência da juntada de laudo médico para 

qualquer solicitação de atendimento especial que 

dependa deste documento para sua comprovação 

implicará no seu imediato indeferimento.

391259 TALITA LAIZARAMOS DOS SANTOS Pedagogia (EP) - PALMAS/TO DEFERIDO ATENDE AOS ITENS 8.1 E 8.2 DO EDITAL GERAL
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RESULTADO PRELIMINAR DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS
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