
 
 

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

COORDENADORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

EDITAL PROEX Nº 13/2022 

III EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS E MEMBRAS PARA O PROJETO DE 

EXTENSÃO HUMANIZANDO O DIREITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS  
 

O presente edital traz publicamente as diretrizes para o ingresso no Projeto de Extensão 

Humanizando o Direito e Assistência Social, vinculado ao curso de Direito da Universidade 

Estadual do Tocantins (UNITINS).  

Apesar de ligado a um curso em específico, o projeto não tem o escopo de se ater apenas às 

atividades voltadas ao jurídico, mas sim a diversas áreas do conhecimento, de maneira a prezar 

pelo protagonismo de cada membro (a).  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins) torna público o processo de inscrição e seleção simplificada para 

acadêmicos(as) interessados(as) em atuar no âmbito do PROJETO DE EXTENSÃO 

HUMANIZANDO O DIREITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, vinculado ao curso de Direito 

– Campus Palmas, 

1.2 As atividades serão desenvolvidas ações coordenadas por professor e alunos do cursos de 

Direito (Câmpus Palmas). 

1.3 Serão selecionados extensionistas para promoção das atividades, sendo acadêmicos da 

Universidade Estadual do Tocantins ou da Comunidade Externa. 

1.4 O período de atuação dos acadêmicos(as) no âmbito do referido projeto, objeto deste Edital, 

será de dezembro de 2022 a novembro de 2023, podendo ser prorrogado. 
 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 
2.1.1 Selecionar pessoas para participarem do Projeto de Extensão, que possuem pensamento 

crítico e procuram atividade extracurricular.  

2.2 Objetivos Específicos: 
2.2.1 Desenvolver rodas de conversas e atividades práticas integrativas relacionadas às 

questões que permeiam a sociedade; 

2.2.2 Produzir conteúdo criativo midiático, com foco na divulgação das atividades realizadas 

nas redes sociais; 

2.2.3 Contribuir para a formação de extensionistas; 

2.2.4 Contribuir para a formação acadêmica e cidadã de estudantes nas áreas do conhecimento 

das Ciências Sociais Aplicadas e dos Direitos Humanos; 

2.2.5 Promover o envolvimento de discentes e servidores em atividades de extensão, 

favorecendo a integração entre os Câmpus da Unitins e a sociedade. 
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3. DO PÚBLICO-ALVO 

 

3.1 Acadêmicos da Universidade Estadual do Tocantins ou da Comunidade Externa. 
 

4. DA CARGA HORÁRIA E AVALIAÇÃO 

4.1 As atividades do projeto serão realizadas virtualmente, com a possiblidade de encontros 

presenciais durante o período de 12 meses. 

4.2 O (a) acadêmico (a) extensionista será avaliado pela participação nas atividades. 
 

5. DAS VAGAS E CRITÉRIOS 

 

5.1 O Projeto de Extensão Humanizando o Direito e Assistência Social, ofertará 15 (quinze) 

vagas, sendo 10 (dez) vagas para ingresso imediato; 05 (cinco) vagas para cadastro de reserva 

que serão convocados a critério/necessidade do Projeto, conforme tabela abaixo, respeitando-

se a possibilidade de remanejamento dessas vagas para quaisquer um dos grupos, de acordo 

com realidade das inscrições. 

 

CURSO NÚMERO DE VAGAS 

Abertura de vagas  10 

Cadastro de Reserva 05 

Total de vagas 15 
 

5.2 Quanto ao Cadastro de Reserva terá o seguinte regulamento 

a) Se houver uma desistência dos já membros (as) ou dos novos selecionados (as), a vaga será 

preenchida de acordo com os critérios de pontuação de cada listado (a).  

b) Caso ainda haja interesse de participação no projeto, na próxima abertura de edital  tais 

candidatos (as) terão uma vantagem de 2 pontos sobre os demais no critério de inscrição. 

c) A classificação não gera direito à convocação, ficando esta condicionada ao interesse, 

necessidade e demanda de vagas do projeto de extensão. 

5.3 A comissão de avaliação será composta por três integrantes do grupo de extensão, que irão 

avaliar e atribuir uma nota à proposta de ação social. 

5.4 A seleção dos acadêmicos será realizada em única etapa de caráter eliminatório, pelos 

seguintes critérios: 
 

 CRITÉRIO OBJETIVO VALOR DE 

PONTUAÇÃO 

Viabilidade e relevância 

regional do evento 

O quanto a ação proposta é viável de 

ser realizado e possui importância ao 

meio social 

2,0 

Interdisciplinaridade Fazer uma correlação da ação com as 

diversas áreas que envolvem uma 

sociedade 

2,0 

Eixo Ensino-Pesquisa-

Extensão 

A proposta consegue correlacionar as 

áreas acadêmicas 

2,0 
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Uso do vernáculo Correta utilização da Língua 

Portuguesa 

2,0 

Originalidade Criação de projeto original, evitando 

uso de modelos prontos da internet 

2,0 

TOTAL - 10,0 

 

5.5 Na hipótese de dois ou mais candidatos (a) vierem a obter a mesma pontuação ao final da 

seleção, serão observados sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

a) Mais bem avaliado no critério de viabilidade e relevância regional; 

b) Maior participação de ouvinte de atividade de extensão; 

c) Quem estiver mais carga horária cursada; 

d) Quem estudar no município de Palmas. 

5.6 A classificação não gera direito à convocação, ficando esta, condicionada ao interesse, 

necessidade e demanda de vagas do projeto de extensão. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2022, 

por meio do envio preenchimento do Formulário: https://forms.gle/4P4UKWMaRddXrGka9  

completamente preenchido conforme suas instruções, o qual será circulado através das redes 

sociais do projeto e de seus membros bem como no site oficial da UNITINS na parte 

“Concurso e Seleções”. 

6.2 O(a) candidato(a) deverá enviar uma ideia de proposta de ação social para uma análise do 

projeto de extensão perante a comissão avaliadora 

6.3 O resultado dos candidatos inscritos será publicado no endereço eletrônico: 

https://concursos.unitins.br/concursos/, de acordo com o cronograma estabelecido neste 

edital. 

6.4 Havendo desistência dos primeiros colocados em cada vaga, poder-se-á a qualquer tempo 

e no prazo de validade do processo seletivo, convocar os demais classificados em sua ordem. 
 

 7. DOS RECURSOS 

 

7.1 Eventual recurso contestando as respectivas fases/resultados deverá ser encaminhado de 

forma escrita o para o e-mail (direitohumanizando@gmail.com), por meio do qual deverá expor 

com precisão a matéria ou ponto de insurgência, mediante razões claras, consistentes e 

fundamentadas identificando o assunto como (RECURSO) de acordo com o prazo previsto 

para cada etapa no cronograma. 

7.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente 

ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

7.3 Não serão aceitos recursos de recurso. 

7.4 O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as convocações e tomar ciência dos 

resultados através do site da UNITINS na parte “Concursos e Seleções”, bem como será 

enviado ao e-mail dos inscritos 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS (AS) ACADÊMICOS (AS) VOLUNTÁRIOS(AS) 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 24/11/2022 11:33:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: AD55B15301280CAC

https://forms.gle/4P4UKWMaRddXrGka9
https://concursos.unitins.br/concursos/


 
 

8.1 Participar das atividades do projeto de extensão; 

8.2 Ter compromisso e disponibilidade da carga-horária com a execução do projeto; 

8.3 Auxiliar a realização das atividades/projetos internos e externos. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DATAS 

Divulgação do Edital 24/11/2022 

Período para inscrição 25/11/2022 a 02/12/2022 

Homologação das inscrições 05/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar (Portal da 

Unitins) 
05/12/2022 

Prazo para interposição de recurso 

(direitohumanizando@gmail.com) 
06/12/2022 e 07/12/2022 

Resultado da análise dos recursos 

(direitohumanizando@gmail.com 
08/12/2022 

Divulgação do resultado final (Portal da Unitins) 09/12/2022 

 

10. DA CONVOCAÇÃO 
10.1 A convocação será feita por telefone e por meio de mensagens de correio eletrônico pelo 

e-mail (direitohumanizando@gmail.com), obedecendo-se a ordem de classificação. 

10.2 A convocação será vinculada à necessidade ao interesse do Grupo de Extensão de 

preencher uma vaga. 

10.3 O candidato convocado deverá manifestar o interesse ou não na vaga nos 2 (dois) dias 

úteis subsequentes à data do recebimento da mensagem de convocação, sendo considerado 

desistente após este prazo. 

10.4 Caso o candidato convocado desista da vaga, será convocado o próximo candidato da lista 

de classificação. 

10.5 Caso sejam abertas novas vagas, poderão ser convocados os candidatos remanescentes 

deste processo seletivo. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 As dúvidas sobre este Edital poderão ser encaminhadas e esclarecidas pelo e-mail: 

direitohumanizando@gmail.com. 

10.2 Os casos omissos a este Edital serão apreciados pela equipe de docentes designada para 

atuar junto ao mesmo. 
 

 

Palmas -TO, 24 de novembro de 2022. 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 24/11/2022 11:33:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: AD55B15301280CAC



 
 

 

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

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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