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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CPSS 

 

EDITAL Nº 01-6/2022 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA. 

 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com a legislação vigente, torna pública, a retificação do Edital de 

Abertura, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1 NO ITEM 9, DA PROVA ORAL 

 

Onde se lê: 

 

9.1 Estarão habilitados a participar da Prova Oral somente os candidatos que tiverem 

protocolado os documentos, conforme os itens 7.8 e 7.9 do presente Edital, referente à análise 

curricular, que será realizada no dia 23/06/2022. 

 

Leia-se: 

 

9.1 Estarão habilitados a participar da Prova Oral somente os candidatos que tiverem 

protocolado os documentos, conforme os itens 7.8 e 7.9 do presente Edital, referente à análise 

curricular, que será realizada nos dias 23/06/2022 e 24/06/2022. 

 

2 NO ITEM 12, DO CRONOGRAMA: 

 

Onde se lê: 

 

12.1 As datas referentes à execução do presente processo seletivo estão descritas no 

cronograma a seguir. 

CRONOGRAMA 

08/06/2022 
Publicação do Edital e início do prazo para questionamento do 
Edital. 

09/06/2022 
Término do prazo para questionamento do Edital, resposta aos 
questionamentos propostos e abertura do prazo de inscrição. 

09/06/2022 Data para solicitação de isenção da inscrição. 

10/06/2022 
Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção de 
inscrição. 

11/06/2022 
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado preliminar 
dos pedidos de isenção. 

13/06/2022 Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção. 

14/06/2022 Finalização do período de inscrição (último dia). 

15/06/2022 Prazo final para pagamento boleto bancário. 
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17/06/2022 Divulgação da lista preliminar de inscritos. 

18/06/2022 
Prazo para interposição de recursos contra a lista preliminar de 
inscritos. 

20/06/2022 
Resultado dos recursos contra a lista preliminar de inscritos e 
divulgação da lista oficial de inscritos. 

21/06/2022 
Protocolo da documentação no e-mail institucional do processo 
seletivo. 

22/06/2022 
Publicação dos horários e endereço eletrônico para a realização da 
prova oral. 

22/06/2022 Prazo para realização da análise e avaliação documental. 

23/06/2022 e 
24/06/2022 

Realização da prova oral. 

24/06/2022 
Publicação do resultado preliminar da avaliação documental 
(segunda etapa) e da prova oral (terceira etapa), a partir das 19h. 

25/06/2022 Recurso em face do resultado preliminar. 

27/06/2022 

Análise e resultado final dos recursos em face do resultado 
preliminar, publicação do resultado final e homologação do 
resultado final do processo seletivo, a partir das 19h. 

 

Leia-se:  

 

12.1 As datas referentes à execução do presente processo seletivo estão descritas no 

cronograma a seguir. 

CRONOGRAMA 

08/06/2022 
Publicação do Edital e início do prazo para questionamento do 
Edital. 

09/06/2022 
Término do prazo para questionamento do Edital, resposta aos 
questionamentos propostos e abertura do prazo de inscrição. 

09/06/2022 Data para solicitação de isenção da inscrição. 

10/06/2022 
Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção de 
inscrição. 

11/06/2022 
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado preliminar 
dos pedidos de isenção. 

13/06/2022 Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção. 

14/06/2022 Finalização do período de inscrição (último dia). 

15/06/2022 Prazo final para pagamento boleto bancário. 

17/06/2022 Divulgação da lista preliminar de inscritos. 

18/06/2022 
Prazo para interposição de recursos contra a lista preliminar de 
inscritos. 

20/06/2022 
Resultado dos recursos contra a lista preliminar de inscritos e 
divulgação da lista oficial de inscritos. 

21/06/2022 
Protocolo da documentação no e-mail institucional do processo 
seletivo. 

22/06/2022 
Publicação dos horários e endereço eletrônico para a realização da 
prova oral. 

22/06/2022 Prazo para realização da análise e avaliação documental. 
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23/06/2022 e 
24/06/2022 

Realização da prova oral. 

24/06/2022 
Publicação do resultado preliminar da avaliação documental 
(segunda etapa) e da prova oral (terceira etapa), a partir das 19h. 

25/06/2022 Recurso em face do resultado preliminar. 

27/06/2022 

Análise e resultado final dos recursos em face do resultado 
preliminar, publicação do resultado final e homologação do 
resultado final do processo seletivo, a partir das 19h. 

 

3 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os demais dispositivos previstos no Edital de Abertura permanecem inalterados. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 20 de junho de 2022. 

 

Assinatura eletrônica 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS  

Reitor 

 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 20/06/2022 17:44:11.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 540F83AC010BAD8A


