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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins convida os seus servidores, acadêmicos 

(regularmente matriculados) e público externo, interessados em prestar serviço na aplicação das provas 

do Processo Seletivo Vestibular 2023/1, regulamentado pelo Edital 2023/1 - 01, que ocorrerá no dia 

04/12/2022 (domingo), nas cidades de Araguatins, Araguaína, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e 

Paraíso do Tocantins, a realizarem cadastro e participarem desta seleção de colaboradores, 

conforme as orientações que seguem. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Este Edital é referente à seleção de colaboradores para exercerem as atividades de Fiscal 

(Fiscal de Sala, Fiscal de Banheiro e Fiscal Itinerante) durante a aplicação da prova do Processo 

Seletivo Vestibular 2023/1.  

1.2 O colaborador selecionado que, no dia da prova ou da reunião de treinamento, apresentar 

sintomas, caracterizando caso suspeito ou que tiver testado positivo para a Covid-19, não deve 

dirigir-se ao local de prova, devendo comunicar, o mais breve possível, à equipe responsável 

pela seleção. 

1.3 A função que o colaborador exercerá, caso seja selecionado, será designada por equipe técnica 

da Instituição e será informada durante a reunião de capacitação, podendo ser alterada no dia 

da prova, a critério do Coordenador de Unidade de aplicação de provas. 

1.4 O colaborador deverá ter disponibilidade de tempo para participar da reunião de treinamento e 

atividades na véspera (03/12/2022) e no dia de realização do certame (04/12/2022). 

1.5 O Processo Seletivo Vestibular 2023/1 será realizado em um único turno (matutino), sendo que 

o horário previsto para a atividade dos colaboradores será de 06h30min às 15h. O colaborador 

selecionado deverá permanecer no local de aplicação de prova durante todo o período de 

aplicação. 

1.6 A Instituição não se responsabilizará pela alimentação dos colaboradores durante o período de 

aplicação de provas. 

1.7 O valor (bruto) a ser pago pela prestação de serviço do Fiscal de Sala, Fiscal de Banheiro e 

Fiscal Itinerante será de R$ 200,00 (duzentos reais), com prazo de pagamento de até 90 

(noventa) dias, contados a partir da aplicação da prova. Serão descontados em todos os valores 

16%, dos quais 11% são relativos a descontos de INSS e 5% de ISS. 

1.8 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos por equipe técnica 

da Unitins. 

1.9 Será realizada avaliação das atividades realizadas pelos colaboradores nas funções de Fiscal de 

Sala, Fiscal de Banheiro e Fiscal Itinerante, por meio da atribuição de pontuação pelo 

Coordenador de Unidade de aplicação de provas, a qual será utilizada como parâmetro para 

futuras seleções de colaboradores. 

 

2 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

2.1 Para participar da aplicação da prova do Processo Seletivo Vestibular 2023/1, o colaborador 

deverá, preferencialmente, ser vinculado à Unitins, como servidor técnico administrativo, 
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acadêmico ou docente; possuir, no mínimo, ensino médio completo e ter idade igual ou 

superior a 18 (dezoito) anos. 

2.2 O colaborador deve ser titular de conta corrente ou conta poupança ou conta fácil (não será 

aceito qualquer outro tipo de conta, como por exemplo: conta salário, conta conjunta, PIX 

e conta em nome de terceiros). 

2.3 O colaborador deve estar com o cadastro no PIS (Programa de Integração Social), PASEP 

(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e/ou NIS (Número de 

Identificação Social) regular e atualizado. 

2.4 O colaborador deverá estar com situação regular perante a Receita Federal, sob pena de não 

recebimento. 

2.5 O colaborador, caso selecionado, deverá participar da reunião de treinamento para aplicação da 

prova, sob pena de ser substituído.  

2.5.1 A Instituição substituirá o colaborador selecionado que faltar ou se atrasar para a reunião de 

treinamento em tempo superior a 15 (quinze) minutos. 

 

3 DA SELEÇÃO DOS COLABORADORES 

3.1 A seleção dos colaboradores obedecerá a seguinte ordem de prioridade:  

1º) Servidores com experiência na aplicação do Vestibular Unitins 2022/1 e com boa pontuação 

na avaliação realizada pelo Coordenador de Unidade de aplicação de prova;  

2º) Acadêmicos da Unitins com experiência na aplicação do Vestibular Unitins 2022/1 e com 

boa pontuação na avaliação realizada pelo Coordenador de Unidade de aplicação de prova;  

3º) Colaboradores Externos com experiência na aplicação do Vestibular Unitins 2022/1 e com 

boa pontuação na avaliação realizada pelo Coordenador de Unidade de aplicação de prova. 

3.2 As vagas restantes serão preenchidas observando a seguinte ordem de prioridade:  

1º) Servidores com experiência na aplicação de certames anteriores da Instituição;  

2º) Acadêmicos da Unitins com experiência na aplicação de certames anteriores da Instituição;  

3º) Colaboradores Externos com experiência na aplicação de certames anteriores da Instituição. 

3.3 Os critérios de desempate, dentro da ordem de prioridade acima, serão: 1) maior 

experiência em aplicação de provas nos processos seletivos vestibular promovidos pela Unitins, 

nos últimos 03 (três) anos, com base nos registros encontrados no banco de dados da Unitins e 

2) Maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico - CRA (no caso de acadêmicos da Instituição). 

3.4 As vagas restantes, caso hajam, serão preenchidas por candidatos que não possuam experiência 

na aplicação de certames anteriores da Instituição. 

 

4 DO CADASTRO 

4.1 O cadastro deve ser realizado por meio de acesso ao link < 

https://www.unitins.br/Concursos/Logistica/Fiscal/>, dentre os dias 19 a 24/11/2022. 

4.2 Não serão aceitos cadastros realizados fora do prazo apontado ou por outro meio que não seja 

o estipulado anteriormente.  

4.3 No momento do cadastro on-line é obrigatório o preenchimento de todos os dados e juntada de 

cópia dos documentos que forem solicitados. O colaborador deverá informar seus dados 

pessoais, incluindo CPF, dados bancários, número do PIS (ou PASEP), grau de escolaridade, 

dados de contato e informações a respeito de experiência na aplicação de certames da 

Instituição, além de outros dados solicitados no formulário de cadastro. 

4.4  A Unitins não se responsabiliza por atraso ou não pagamento de colaboradores que 

tenham o cadastro incompleto, dados incorretos ou dados de terceiros, tampouco pela 

correção de tais informações. 
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4.5 O colaborador poderá, ainda, dentro do período de inscrição, realizar a correção/atualização de 

seus dados cadastrais. 

4.6 Os colaboradores que possuam vínculo com a Instituição, deverão informar, no momento do 

cadastro, os dados do referido vínculo, tais como a matrícula do servidor ou o número de 

matrícula do acadêmico. 

4.7 Os dados preenchidos no formulário de cadastro serão utilizados para processamento do 

pagamento, sendo de inteira responsabilidade do colaborador o fornecimento correto desses 

dados, bem como a conferência dos mesmos e a sua correção, se necessário.  

4.8 No momento do cadastro é necessário que o colaborador informe a cidade onde pleiteia 

prestar serviço. 

4.9 As despesas relativas à participação do colaborador na aplicação do Vestibular correrão às 

expensas do próprio colaborador, eximida qualquer responsabilidade por parte da Unitins. 

 

5 DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

5.1 A lista dos colaboradores selecionados e convocados para a reunião de treinamento, bem como 

a lista com as datas, horários e locais dessas reuniões, serão divulgadas na data provável de 

28/11/2022, no mesmo endereço no qual foi divulgado este Edital. 

5.2 Os colaboradores selecionados para aplicação terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do resultado da seleção (29 e 30/11/2022) para informar eventual desistência de 

participação no certame, por meio do e-mail <fiscaisvestibular@unitins.br>. 

5.3 Os colaboradores selecionados deverão comparecer à reunião de treinamento da Unidade de 

aplicação de prova (Escola/Colégio/Instituição) para a qual foi selecionado, portando 

documento de identificação. 

5.4 Os colaboradores selecionados como “suplentes” deverão comparecer à reunião de treinamento 

da Unidade de aplicação de prova (Escola/Colégio/Instituição) para a qual foi selecionado, 

portando documento de identificação. Nesse dia, os colaboradores ausentes (se houver) serão 

substituídos pelos suplentes presentes na reunião de treinamento. 

 

6 DAS RESPONSABILIDADES  

6.1 Será exigido dos colaboradores selecionados o cumprimento das tarefas pertinentes à função 

que lhe for atribuída, conforme especificado no presente Edital e no dia da reunião de 

treinamento. 

6.2 O colaborador selecionado deverá assinar Termo de Responsabilidade e Sigilo, fornecido pela 

equipe de Coordenação de Unidade de aplicação de prova, antes da aplicação do certame e 

portar, durante toda a prova, seu documento de identificação para eventual conferência. 

6.3 O colaborador selecionado NÃO poderá utilizar celular durante todo o período de prova, 

devendo deixá-lo em casa ou dentro de saco plástico específico para esta finalidade, sob 

pena de exclusão da aplicação da prova do processo seletivo, ainda que durante a sua 

realização, sem direito à remuneração. 

6.4 A Coordenação não se responsabilizará pela guarda e vigilância de objetos pessoais dos 

colaboradores, recomendando levar ao local de provas, somente, aquilo que considerar 

indispensável à execução das atividades, tais como: garrafa de água transparente, relógio 

analógico, alimentos e documento pessoal. 

6.5 O colaborador selecionado deverá cumprir rigorosamente os horários previamente acertados 

com a equipe técnica responsável pela execução do certame. 

6.6 O colaborador deverá realizar suas atividades com responsabilidade, cuidado, compromisso, 

idoneidade, pontualidade, organização e proatividade. 

6.7 É primordial que o colaborador selecionado mantenha postura e conduta moral e ética 

compatível com sua função, durante todo o período em que estiver realizando suas atividades. 
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6.8 Todo colaborador selecionado é corresponsável pelo bom andamento e lisura do Processo 

Seletivo Vestibular 2023/1.  

6.9 O colaborador que não assinar a lista de presença no dia da reunião e no dia da aplicação da 

prova, será considerado ausente para todos os efeitos. 

6.10 É indispensável o uso de relógio analógico pelo colaborador selecionado, sendo proibido o uso 

de relógios digitais ou outros dispositivos eletrônicos. 

 

7 DAS PENALIDADES 

7.1 Qualquer irregularidade (fraude, quebra de sigilo, dentre outros) cometida por servidores, 

acadêmicos regularmente matriculados e público externo, constatada antes, durante ou após o 

certame, será objeto de sindicância, inquérito administrativo ou policial, nos termos da 

legislação pertinente, sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação. 

7.2 O colaborador que fornecer dados comprovadamente inverídicos, inconsistentes ou descumprir 

as normas do presente Processo Seletivo Vestibular, previstas em Edital específico, na reunião 

de treinamento, nas instruções dadas na reunião que antecedem a aplicação das provas, bem 

como as decisões da Coordenação da Unidade de aplicação de prova e da Unitins, será afastado 

das atividades do processo seletivo, sem direito à remuneração. 

7.3 O colaborador selecionado que não comparecer na reunião de treinamento ou no dia da 

aplicação da prova terá 02 (dois) dias úteis, após a aplicação das provas, ou seja, 05 e 

06/12/2022, para encaminhar justificativa. 

7.3.1 A justificativa deverá ser enviada para o e-mail <fiscaisvestibular@unitins.br>, 

acompanhada de documento comprobatório, se for o caso.  

7.3.2 A justificativa será analisada, podendo o colaborador ficar excluído da participação em 

fiscalização de processos seletivos da Unitins, por um período de 02 (dois) semestres.  

 

CRONOGRAMA 

 

NOVEMBRO 2022 

Dia 18/11 (quinta-feira) 
 Divulgação do Edital de Seleção Pública no endereço eletrônico: 

<www.unitins.br>. 

Dia 19/11 (sexta-feira) a 24/11 

(quinta-feira) 

 Período de realização do cadastro. 

28/11 (segunda-feira)  Divulgação da lista de colaboradores selecionados. 

Dia 29/11 (terça-feira) e 30/11 

(quarta-feira) 

 Prazo para colaboradores selecionados informarem eventual desistência 

na participação do certame. 

DEZEMBRO 2022 

Dia 03/12 (sábado)  Reunião de treinamento. 

Dia 04/12 (domingo)  Realização das provas. 

Dia 05/12 (segunda-feira) a 06/12 

(terça-feira) 

 Prazo para colaborador selecionado, que não comparecer na reunião ou no 

dia da aplicação das provas, apresentar justificativa por escrito, 

acompanhada de documento comprobatório, se for o caso. 

 

Palmas/TO, 18 de novembro de 2022. 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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