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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, em virtude da instabilidade no sistema elétrico na sede 

administrativa da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), devido a queda de árvores 

na região, que comprometeu temporariamente os sistemas e serviços ofertados, torna pública 

o referido chamamento dos candidatos que se inscreveram  nos dias 04/10/2022 e 05/10/2022, por 

meio do presente EDITAL DE REINSCRIÇÃO, conforme as disposições abaixo: 
 

 

1.1 O candidato que se inscreveu para concorrer às vagas previstas no Vestibular 2023/1 

ofertadas pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) nos dias 04/10/2022 e 

05/10/2022 DEVERÁ realizar os seguintes procedimentos: 

1.1.1 O candidato que se inscreveu e NÃO efetuou o pagamento do boleto bancário, 

deverá se reinscrever até o dia 07/11/20221, emitir novo boleto bancário de 

pagamento da taxa de inscrição e realizar o pagamento até o dia 08/11/20222. 

1.1.2 O candidato que se inscreveu e efetuou o pagamento do boleto bancário deverá 

refazer o cadastro na Área do candidato e encaminhar o comprovante de 

pagamento para o e-mail <vestibular@unitins.br> até o dia 07/11/2022.  

1.2 O candidato que não observar ao disposto no item 1.1 deste Edital, terá a inscrição para 

concorrer às vagas previstas no Vestibular 2023/1 cancelada.  

1.2.1 O candidato que tiver a inscrição cancelada e tiver efetuado o pagamento do boleto 

bancário, poderá solicitar a devolução de taxa de inscrição. Caberá ao candidato 

preencher o formulário de solicitação de devolução de taxa de inscrição e encaminhar 

para o e-mail <vestibular@unitins.br>, juntamente com o comprovante de pagamento, 

nos termos de edital específico para referida devolução. 

1.3 Disponibiliza-se o email <vestibular@unitins.br> e o telefone (63) 3218-2996 (de segunda 

à sexta-feira, das 8h às 14h) para eventuais dúvidas.  

1.4 A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgará, sempre que necessário, normas 

complementares e comunicados oficiais sobre o processo seletivo de acesso aos cursos de 

graduação do primeiro semestre do ano 2023, por meio do endereço eletrônico 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>. 

1.5 O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e os comunicados publicados no 

endereço eletrônico <https://www.unitins.br/concursos/publico>. 

1.6 As disposições e as instruções contidas na capa da prova, bem como os Editais 

complementares, orientações e protocolos de proteção contra a Covid-19 e avisos oficiais 

divulgados pela Unitins se constituiem como normas, que integram o Edital de abertura. 

1.7 Os casos omissos ou NÃO previstos neste Edital serão resolvidos por equipe técnica da 

Unitins. 

 

                                                      
1 Último dia de inscrição para o vestibular, conforme cronograma do Vestibular Geral 2023/1. 
2 Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição, conforme cronograma do Vestibular Geral 2023/1. 
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Palmas/TO, 07 de outubro de 2022 

 

 
 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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