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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
DIRETORIA DE EXTENSÃO 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

EDITAL MULTICAMPI UNITINS/PROEX Nº 008/2022 
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA E DE OBTENÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDOS PARA INGRESSO NOS CURSOS DE EXTENSÃO EM LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS E LIBRAS 

 
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 
 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do 
Tocantins (Unitins), por meio do Programa de Extensão Centro de Idiomas, no uso de 
suas atribuições legais, resolve prorrogar o período de inscrição1 da seleção 
simplificada para ingresso nos cursos de Espanhol, Inglês, Inglês Instrumental, Libras 
Básico e Libras Contextos Escolares, bem como para a obtenção de Bolsas de Estudos 
referente a estes cursos, conforme alterações a seguir especificadas. 
 
DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO, CONSIDERA-SE: 
 

Informações sobre o Edital original publicado em 27/05/2022 podem ser 
consultadas no link: https://bit.ly/3Ozplhq 

 
 
9. DAS VAGAS 

9.1. Os Cursos oferecem entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) vagas por módulo, sendo 
20% destas (entre 4 e 8 vagas) reservadas às Bolsas de Estudos. 

9.2. A entrada no módulo Básico I do curso informado será acatada pela ordem de 
inscrição.  

9.3 Será admitido o ingresso no módulo Básico II de Língua Inglesa, Inglês 
Instrumental, Língua Espanhola ou Libras Contextos Escolares para candidatos que 
não cursaram o Módulo I mediante a realização de prova de nivelamento (conforme 
Anexo IV). A prova de nivelamento será realizada no dia 02/08/2022, às 9h, Bloco B, 
Salas 06 e 15, no Câmpus Graciosa em Palmas-TO, e o candidato deve atingir, no 
mínimo, 6,0 (seis) pontos para aprovação.  Caso o resultado não seja aprovativo, o 
mesmo poderá fazer sua matrícula no módulo Básico I em um dos cursos ofertados. 

                                                
1 Atualizado em 30 de junho de 2022, por meio do EDITAL Nº 008/2022 – Edital de Retificação.  
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9.2. Os portadores de certificado de participação no módulo Básico I, obtidos no 
Centro de Idiomas da Unitins (conforme Anexo V) em anos anteriores a 2022/1, 
também poderão fazer suas matrículas no módulo Básico II de Língua Inglesa, Língua 
Espanhola ou Libras. 

9.3. O ingresso no módulo Básico I ou II será efetivado mediante o pagamento da taxa 
de matrícula no valor total de R$ 210,00 no período de 01/07 a 05/08/2022. O 
valor da matrícula será dividido em dois pagamentos: o primeiro pagamento no valor 
de R$ 100,00 (cem reais) na solicitação da inscrição (a taxa de inscrição deve ser paga 
até dia 21/07/2022; o segundo pagamento no valor de R$ 110,00 (cento e dez 
reais), deve ser quitado até dia 05/08/2022;  

9.4. Os candidatos contemplados com Bolsa de Estudo estão isentos da taxa de 
inscrição e de matrícula.  

9.4. Em todas as vagas, caso haja empate, será dada preferência ao candidato que 
tiver a maior idade. 

9.5. Se o número de inscritos exceder a quantidade de vagas, haverá formação de 
Cadastro Reserva. 

9.6. No caso de desistência ou o não preenchimento das vagas, será convocado o 
candidato do Cadastro Reserva na ordem de classificação. 

9.7. O não preenchimento das vagas conforme distribuição acima resultará em 
destinação das vagas para a Comunidade Externa. 

9.8 A turma não será formada caso não seja atingido o percentual mínimo de 20% 
(vinte por cento) mais 01 (um) do total de vagas ofertadas. 

 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

10.1. As Bolsas de Estudo são destinadas a pessoas que, comprovadamente (conforme 
documentação exigida nos itens 10 e 11) apresentarem situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, mediante a apresentação de comprovante de inscrição no CadÚnico, 
atualizado e constando a renda per capita. 

10.2. O candidato poderá pleitear a obtenção de bolsa de estudo por meio do 
preenchimento de campo de solicitação de isenção, utilizando seus próprios dados, no 
Portal da Unitins, no link <https://www.unitins.br/concursos/publico> (Editais de 
Extensão), no período de 01/07/2022 a 06/07/2022. 

10.3. Serão aceitos pedidos de Bolsas de Estudos para os candidatos que preencherem o 
requisito de estar amparado e enquadrado como família de baixa renda, nos termos do 
Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022 e comprovar estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o qual poderá ser emitido 
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no endereço eletrônico <https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/>, ou no 
site do Ministério da Cidadania. 

10.4. Após o preenchimento da ficha de solicitação de Bolsa de Estudos, o candidato 
deverá, obrigatoriamente, anexar em formato PDF (tamanho máximo de 2MB), em 
campo específico para tal, até dia 06/07/2022, o comprovante de cadastro no NIS 
(Número de Identificação Social) em nome do próprio requerente. 

10.5. O direito à bolsa de estudos, caso exceda o quantitativo ofertado, será mediante a 
observação aos dados de registro da solicitação de inscrição. Será observado o dia e 
horário de registro da solicitação.  

10.6. O resultado de obtenção das Bolsas de Estudos será divulgado no endereço 
eletrônico da Unitins, <https://www.unitins.br/Concursos/Publico> (Editais de Extensão). 

 
 
11. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

11.1. No ato de inscrição o candidato pagará uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), a qual 
será compensada na efetivação da matrícula. Caso o candidato não efetive sua matrícula, 
o valor da taxa de inscrição não será devolvido, salvo a possibilidade de cancelamento do 
curso por conveniência da Unitins. 

11.2. As inscrições para o processo seletivo, por conveniência da prorrogação do 
Edital, serão realizadas no período de 01 a 19/07/2022 pelo sistema Concursos e 
Seleções, disponível no endereço eletrônico: 
<https://www.unitins.br/concursos/publico>. Na sequência, o candidato fará o envio da 
documentação comprobatória, via sistema i-Protocolo, no endereço eletrônico: 
<https://www.unitins.br/iprotocolo/>. 

a) Para realizar a inscrição o candidato deverá seguir, sucessivamente, os 

seguintes passos: 

Passo 1: Acesse o Portal de Concursos e Seleções, localize o certame de “Processo 

de Seleção Simplificada e de Obtenção de Bolsas de Estudos para Ingresso 

nos Cursos de Extensão em Língua Estrangeiras e Libras” e clique em 

“Inscrever”; 

Passo 2: Confirme seus dados, selecione o Câmpus, curso e vaga (cada 

candidato pode concorrer a apenas um curso) à qual concorrerá e clique em 

“Avançar”; 
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Passo 3: Confirme os dados de inscrição, aceite os termos e clique em 

“Confirmar Inscrição”; 

Passo 4: Acesse o menu “Minhas Inscrições”, selecione o certame de 

“Processo de Seleção Simplificada para ingresso nos cursos do 

Centro de Idiomas”, clique em “Inscrições” e emita o comprovante de 

inscrição. 

Passo 5: Acesse a ferramenta i-Protocolo (link 

<https://www.unitins.br/iprotocolo/>), clique em “Nova Solicitação”, preencha 

o formulário, insira os documentos e os anexos (conforme a inscrição 

pleiteada) solicitados no item 11.5 e clique em “Salvar”. 

11.3. No ato da inscrição o candidato deve preencher corretamente seus dados pessoais, 
comprometendo-se com a veracidade das informações prestadas. 

11.4. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital. 

11.4.1. O candidato que efetuar o pagamento de mais de uma inscrição, seja para o 
mesmo curso, cursos diferentes ou que efetuar mais de uma vez o pagamento para a 
mesma inscrição (mesmo boleto), terá confirmada somente àquela cuja data de 
realização seja a mais recente registrada no sistema. As outras serão canceladas 
automaticamente e NÃO haverá devolução de pagamento.  

11.5. Para efetivação da inscrição o candidato deverá enviar a documentação exigida 
através do sistema i-Protocolo em formato PDF e em arquivo único e identificado pelo 
nome do candidato, sendo: 

a) Comprovante de Inscrição emitido no sistema “concursos e seleções”, conforme passo 
4 do item 11.2, parte “a”; 

b) Cópia legível do RG 

c) Cópia do CPF; 

d) Comprovante de ter cursado ou estar matriculado em curso de graduação (apenas 
para os candidatos aos módulos de Inglês Instrumental I e II); 

e) Anexo I, devidamente preenchido e assinado (apenas para os candidatos 
menores de 18 anos); 

f) Anexo III, devidamente preenchido e assinado (apenas para os candidatos 
bolsistas); 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 01/07/2022 13:27:17.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: D98D20BF010E4F5F

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


 

5 
 

g) Anexo IV, devidamente preenchido e assinado (apenas para os candidatos 
interessados em ingressar no módulo II de um dos cursos ofertados e que não 
possuam certificação de conclusão do Módulo I); 

h) Anexo V, devidamente preenchido e assinado (apenas para os candidatos 
interessados em ingressar no módulo II, enquanto portador de certificado 
obtido em anos anteriores a 2022/1). 

11.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
tácita aceitação das condições da seleção, tais como se acham estabelecidas neste edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para seleção. 

11.6. O candidato deverá se inscrever pelo site da Unitins, no seguinte endereço: 
<https://www.unitins.br/Concursos/Publico> (Editais de Extensão). 
 
 

12. DO RESULTADO 

12.1. O resultado final da seleção será divulgado no site da Unitins no dia 
02/08/2022. 

12.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o andamento da seleção 
e sanar eventuais dúvidas junto ao Centro de Idiomas, enviando e-mail para 
centrodeidiomas@unitins.br  

13. DO PAGAMENTO DA MATRÍCULA 

13.1. As informações de pagamento da taxa de matrícula serão publicadas na divulgação 
do resultado final. 

13.2. O investimento para matrícula no módulo do curso pretendido é de R$ 210,00 
(duzentos e dez reais), o qual será dividido em dois pagamentos, conforme especificado 
no item 9.3. 

13.3. Os candidatos não beneficiados com bolsas de estudos integralizarão o valor da 
matrícula mediante o pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais) até dia 
05/08/2022;    

13.4. Serão matriculados, apenas, os candidatos que realizarem o pagamento no prazo 
estabelecido no cronograma. 

13.5. O pagamento será realizado por meio de boleto bancário. 

13.6. O candidato que não efetuar o pagamento até a data do vencimento será 
considerado desistente e, portanto, desclassificado, sendo convocado o próximo 
candidato do cadastro reserva. 
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13.7. Os candidatos beneficiados com as Bolsas de Estudo, também, deverão fazer 
suas matrículas no período de 29/07 a 04/08/2022. 

 
14. DA RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

14.1. O Processo Seletivo será regido pelas disposições deste Edital, conforme 
cronograma de atividades a seguir: 

DATA ETAPAS 

01/07 a 19/07/2022 Período de prorrogação das inscrições 

01/07 a 06/07/2022 Período de inscrições com solicitação de isenção (bolsas de estudo) 

07/07 e 08/07/2022 Período de análise das solicitações de isenções (bolsas de estudo) 

11/07/2022 Divulgação da lista de candidatos contemplados com as solicitações 
de isenções (Bolsas de Estudo) 

12 e 13/07/2022 Período para interposição de recursos (Anexo II), seguido da 
documentação comprobatória. 

15/07/2022 Envio de resposta aos Recursos, se houver 

19/07/2022 Encerramento do período de prorrogação das inscrições 

21/07/2022 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição (apenas para os 
candidatos não contemplados com a isenção – bolsas de estudo) 

25/07/2022 Divulgação do Resultado Preliminar das inscrições deferidas e 
das informações complementares para envio da documentação de 
matrícula 

26/07 a 04/08/2022 Período de envio da documentação de matrícula pelo 
sistema i-Protocolo 

26 e 27/07/2022 Período para interposição de recursos (Anexo II), seguido da 
documentação comprobatória. 

28/07/2022 Resposta aos Recursos, se houver 

29/07/2022 Divulgação do Resultado Final 
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02/08/2022 Realização de prova de nivelamento em língua inglesa, língua 
espanhola e/ou libras para interessados em ingressar no módulo 
Básico II, no local e horário informados no item 9.2 do Edital. 

02/08/2022 Prazo final de envio do certificado de conclusão do módulo Básico I 
obtido em anos anteriores a 2022/1 com a finalidade de ingresso no 
módulo Básico II dos cursos de língua inglesa, língua espanhola 
e/ou libras pelo sistema i-Protocolo 

05/08/2022 Prazo final para pagamento da taxa de matrícula. 

08/08/2022 Início das aulas 

16/12/2022 Encerramento das aulas 

 
15. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

15.1. O candidato que desejar interpor recurso em face do Resultado Preliminar da 
presente seleção deverá fazê-lo mediante envio do Anexo II deste edital, para o e- 
mail: centrodeidiomas@unitins.br contendo argumentação, justificativa e comprovação 
documental, no prazo previsto no cronograma constante no Item 14 do Edital. 

15.2. Todos os recursos serão analisados e, na hipótese de haver alterações, serão 
divulgadas no site da Unitins. 

15.3. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

15.4. Não será aceito recurso fora do prazo constante no item 14 do Edital. 

15.5. Serão recebidos recursos somente referentes ao Resultado Preliminar. Não será 
concedido pedido de revisão de recurso. 

 

16. DAS AULAS E DAS TURMAS OFERTADAS 

16.1 As aulas presenciais serão realizadas, uma vez por semana, com duração de 3 (três) 
horas, nos Câmpus definidos nos Quadros 2, 3, 4 e 5. 

16.2. As Bolsas de Estudos correspondem, especificamente, a 20% do total de vagas 
ofertadas em cada um dos módulos informados nos Quadros 2, 3, 4 e 5. 

16.2. As aulas virtuais serão realizadas, uma vez por semana, com duração de 3 (três) 
horas, pela plataforma Google Meet (atividades síncronas) e/ou pelo Educ@ (atividades 
assíncronas). 
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Quadro 1: Quadro de vagas para aulas presenciais do Câmpus Palmas (Sala 15). 

UADRO DE VAGAS DAS AULAS PRESENCIAIS – (SALA 15) – 

CÂMPUS TURMAS VAGAS CURSO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Palmas 
 

Turma 1 40 Inglês Instrumental – 
Módulo I 

Noturno 
(19h às 22h) 

    

Palmas 
 

Turma 2 40 Inglês Instrumental – 
Módulo I 

 Vespertino 
(14h às 17h) 

   

Palmas 
 

Turma 3 30 Inglês Básico – Módulo II  Noturno 
(19h às 22h) 

   

Palmas 
 

Turma 4 40 Inglês Básico – Módulo I   Vespertino 
(14h às 17h) 

  

Palmas 
 

Turma 6 40 Espanhol Básico – Módulo I   Matutino 
(8h às 11h) 

  

Palmas 
 

Turma 7 40 Espanhol Básico – Módulo I   Noturno 
(19h às 22h) 

  

Palmas 
 

Turma 8 40 Espanhol Básico – Módulo I    Matutino 
(8h às 11h) 
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Quadro 2: Quadro de vagas para aulas presenciais do Câmpus Palmas (Sala 06). 

QUADRO DE VAGAS DAS AULAS PRESENCIAIS – (SALA 06) –  

CÂMPUS TURMAS VAGAS CURSO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Palmas 
 

Turma 9 40 Libras Básico – Módulo I Noturno 
(19h às 22h) 

    

Palmas 
 

Turma 10 40 Inglês Básico – Módulo I  Noturno 
(19h às 22h) 

   

Palmas 
 

Turma 11 40 Inglês Básico – Módulo I   Noturno 
(19h às 22h) 

  

 

 

Quadro 3: Quadro de vagas para aulas presenciais do Câmpus do Interior. 

QUADRO DE VAGAS DAS AULAS PRESENCIAIS – (Câmpus de Araguatins, Dianópolis e Paraíso) – 

CÂMPUS TURMAS VAGAS CURSO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

Araguatins Turma 12 40 Libras Básico I      Vespertino 
(14h às 17h) 

Dianópolis 
 

Turma 13 40 Inglês Básico I   Matutino 
(8h às 11h) 

   

Paraíso Turma 14 40 Inglês Básico I      Vespertino 
16 às 19h) 
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Quadro 4: Quadro de vagas para aulas virtuais (via Google Meet). 

QUADRO DE VAGAS DAS AULAS VIRTUAIS (via Google Meet) 

CÂMPUS TURMAS VAGAS CURSO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Palmas 
 

Turma 15 30 Instrumental – Módulo II   Noturno 
(19h às 22h) 

  

Palmas 
 

Turma 16 40 Inglês Básico – Módulo I     Vespertino 
(14h às 17h) 

Palmas 

 

Turma 17 30 Inglês Básico – Módulo II   Noturno 

(19h às 22h) 

  

Palmas 
 

Turma 18 30 Inglês Básico – Módulo II    Noturno 
(19h às 22h) 

 

Palmas 
    

Turma 5 20 Libras Contextos Escolares II    Noturno 
 (19h às 22h) 

 

Palmas 
 

Turma 21 40 Espanhol Básico – Módulo I Vespertino 
(14h às 17h) 

    

Palmas 
 

Turma 22 40 Espanhol Intermediário – Módulo I  Noturno 
(19h às 22h) 

   

Palmas 
 

Turma 23 30 Espanhol Básico – Módulo II    Noturno 
(19h às 22h) 

 

Palmas 
 

Turma 24 30 Inglês Pré-Intermediário I    Noturno 
(19h às 22h) 
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17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Para participar dos cursos do Centro de Idiomas da Unitins, o candidato deve ter, 
no mínimo, 16 (dezesseis anos). 

17.2 Cursistas adolescentes com menos de 18 anos necessitam enviar Autorização 
(ANEXO I) devidamente assinada pelos pais ou responsáveis no ato da matrícula. 

17.3 É responsabilidade do candidato o preenchimento correto e a veracidade das 
informações prestadas no ato da inscrição. 

17.4 É responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases de publicações deste 
Processo Seletivo. 

17.5 Os resultados, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão 
divulgados na página eletrônica: https://www.unitins.br/Concursos/Publico (Editais de 
Extensão). 

17.6 Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 
normas estabelecidas neste Edital. 

17.7 Em caso de desistência, o cursista poderá requerer a devolução do valor pago, 
somente durante o período anterior ao início das aulas. O prazo para a devolução será 
de até 90 dias. 

17.8 Quaisquer dúvidas relativas a este edital serão solucionadas, exclusivamente, pelo 
e-mail do Centro de Idiomas: centrodeidiomas@unitins.br  

17.9 Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação do Centro de Idiomas. 

 
 

Palmas-TO, 01 de julho de 2022. 
 

 

 

Kyldes Batista Vicente 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

PORTARIA/UNITINS/GRE/N.022/2019/GABREITOR 
 

Augusto de Rezende Campos 
Reitor 

Ato nº 820-NM 
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