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EDITAL N.º 002/2022 – COCPD/UNITINS, DE 13/1/2023 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O  

CARGO EFETIVO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2022 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, por meio da Comissão 

Organizadora do Concurso Público Docente – COCPD, instituída pela PORTARIA/UNITINS/N.º 

525/2022/GABREITOR, de 27/10/2022, em conformidade com a Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 20/12/1996, com a Lei Estadual n.º 1.818, de 23/08/2007; e com a Lei Estadual 

n.º 2.893, de 19/08/2014, torna público o Edital de Retificação do Edital de Abertura do concurso público 

destinado a selecionar candidatos para o nível 1 do cargo efetivo de Professor Universitário, da Universidade 

Estadual do Tocantins – UNITINS, conforme discriminação a seguir: 

1 ONDE SE LÊ:  

3.8 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.8.1 Poderá solicitar a isenção total do pagamento da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que 

preencher um dos seguintes requisitos:  

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 

que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; e for membro de família de baixa renda – aquela 

com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar 

mensal de até três salários mínimos; 

b) Mãe que comprovar a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de até 2 

(dois) anos anteriores à publicação do presente edital, conforme prevê a Lei Estadual n.º 3.459, de 17 

de abril de 2019. 

3.8.2 O pedido de isenção deve ser formalizado no prazo previsto no cronograma geral (Anexo 

IV), mediante preenchimento de requerimento específico, que será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. 

3.8.2.1 No caso da alínea “a” do item 3.8.1 será obrigatória a indicação do Número de Identificação 

Social (NIS) do próprio candidato, atribuído pelo CadÚnico e o preenchimento correto de todos os 

dados solicitados. 

3.8.2.2 A comprovação do requisito previsto na alínea “b” do item 3.8.1 deverá ser feita pela 

candidata no momento da solicitação de sua isenção, mediante inserção obrigatória, e em campo 

específico, de cópia legível (Formato PDF de no máximo 2 MB) do documento expedido pela 

entidade coletora, no qual deverá constar o nome completo e o CPF da doadora, além dos dados 

referentes à doação.  

1.1 LEIA-SE: 

3.8 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.8.1 Poderá solicitar a isenção total do pagamento da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que 

preencher um dos seguintes requisitos:  

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 

que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; e for membro de família de baixa renda – aquela 

com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar 

mensal de até três salários mínimos; 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/01/2023 16:00:38.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 7E6F271501306C43

http://www.unitins.br/concursos/publico


 

Página 2 de 2 
EDITAL N° 002/2022– COCPD/UNITINS / RETIFICAÇÃO / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

b) Mãe que comprovar a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de até 2 

(dois) anos anteriores à publicação do presente edital, conforme prevê a Lei Estadual n.º 3.459, de 17 

de abril de 2019. 

c) Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins, que prestarem 

serviços no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais 

ordinárias ou suplementares, plebiscitos, referendos, na condição de Presidente de Mesa, Primeiro e 

Segundo Mesários, Secretários e Suplentes; Membro, Escrutinador e Auxiliar de Junta Eleitoral; 

Coordenador de Seção Eleitoral; Administrador de Prédio e Auxiliar de Juízo; Designado para 

auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos 

locais de votação, conforme a Lei Estadual nº 4.000/2022. 

3.8.2 O pedido de isenção deve ser formalizado no prazo previsto no cronograma geral (Anexo 

IV), mediante preenchimento de requerimento específico, que será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. 

3.8.2.1 No caso da alínea “a” do item 3.8.1 será obrigatória a indicação do Número de Identificação 

Social (NIS) do próprio candidato, atribuído pelo CadÚnico e o preenchimento correto de todos os 

dados solicitados. 

3.8.2.2 A comprovação do requisito previsto na alínea “b” do item 3.8.1 deverá ser feita pela 

candidata no momento da solicitação de sua isenção, mediante inserção obrigatória, e em campo 

específico, de cópia legível (Formato PDF de no máximo 2 MB) do documento expedido pela 

entidade coletora, no qual deverá constar o nome completo e o CPF da doadora, além dos dados 

referentes à doação.  

3.8.2.3 Para a comprovação do enquadramento no requisito da alínea “c” o eleitor convocado terá de 

comprovar, por meio de certidão/declaração expedida pela Justiça Eleitoral, o serviço prestado à 

Justiça Eleitoral do Estado, por, no mínimo, dois eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), 

consecutivos ou não. 

3.8.2.3.1 A certidão/declaração da Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins deverá conter o nome 

completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, de maneira legível, sob pena 

de indeferimento do pedido de isenção. 

3.8.2.3.2 O direito concedido terá a duração de dois anos, a contar da data em que fez jus ao benefício. 

 

2 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1 Permanecem inalterados os demais itens do EDITAL N.º 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2022 EDITAL DE ABERTURA. 

2.2 A(s) solicitação(ões) de alteração de itens, vagas ou critérios previstos no ANEXO I – DAS VAGAS, 

CARGA HORÁRIA, FORMAÇÃO, ÁREAS E OBJETOS DE AVALIAÇÃO estão sob análise da Comissão 

Organizadora do Concurso Público e, havendo motivo razoável, ocorrerá(ão) mediante edital de retificação 

específico em momento posterior, que será publicado antes do início do prazo de inscrição. 

2.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palmas/TO, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor 
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