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EDITAL N.º 010/2022 – COCPD/UNITINS, DE 17/03/2023 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2022 

RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

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, torna pública a relação provisória dos candidatos que se 

autodeclararam pessoa com deficiência e que enviaram a documentação nos termos do item 3.9.2 do 

Edital de Abertura, visando concorrer às vagas no concurso público destinado a selecionar candidatos para o 

nível 1 do cargo efetivo de professor universitário, da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, conforme 

lista anexa. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Edital de Abertura, participará 

do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 

avaliação e aos critérios de aprovação/classificação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 

mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

1.2 O candidato com deficiência que não tiver realizado a inscrição conforme as instruções constantes no Edital 

de Abertura deste concurso público, não poderá impetrar recurso em favor desta situação.  

 

1.2.1 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

 

1.3 Após a divulgação deste Edital, o candidato terá até às 23h59min do dia 21/03/2023 para promover recurso 

contra a não confirmação de inscrição e contra a lista de candidatos deste Edital. Após esse período, não serão 

aceitos pedidos de recursos. 

 

1.4 Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Concurso via e-mail: 

<cocpd@unitins.br>. 

 

1.4.1 No recurso, o candidato deverá apresentar as qualificações que lhe assegurem a identificação, tais como: 

nome completo, nº de Comprovante de Pessoa Física - CPF, código de vaga para o qual estiver concorrendo. 

 

1.5 A publicação da relação final dos candidatos que se autodeclararam pessoa com deficiência que enviaram a 

documentação requerida no item 3.9.2 do Edital de Abertura, está prevista para ocorrer no dia 24/03/2023, no 

endereço eletrônico: <www.unitins.br/concursos/publico>, contra a qual não caberá qualquer recurso. 

 

1.6 Somente poderão realizar as provas os candidatos que tiverem seus nomes listados na relação final de 

inscrições confirmadas. 

 

1.7 Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentação e/ou informações inverídicas ou falsas, a 

UNITINS tomará as providências cabíveis no âmbito de sua competência. 

 

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

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor 
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ANEXO I – RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO 
CÓDIGO DE VAGA/ CIDADE DA 

VAGA 

CIDADE DE 

PROVA 
SITUAÇÃO 

0000419444 EDVAL DA COSTA ARAUJO PUU/2022/001 - ARAGUATINS/TO Palmas/TO Deferido 

0000420312 IOLANDA RODRIGUES CADETE 
PUU/2022/125 - PARAÍSO DO 

TOCANTINS/TO 
Palmas/TO 

Indeferido. Descumprimento do item 3.9.2 

do Edital de Abertura. 

0000419852 LUIZA VARGENS RAMOS 
PUU/2022/051 - 

AUGUSTINÓPOLIS/TO 
Palmas/TO Deferido 

0000419331 PAULA RAVAGNANI SILVA PUU/2022/093 - PALMAS/TO Palmas/TO Deferido 

0000419961 
RODRIGO CARVALHO 

LEMGRUBER 

PUU/2022/046 - 

AUGUSTINÓPOLIS/TO 
Palmas/TO Deferido 
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