
 
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES - CCS 

 

Edital 2014/1 – 02 – PRORROGAÇÃO E ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
A Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, por meio de sua Comissão de Concursos e Seleções – CCS, torna 
pública o Edital 2014/1 - 02 – que trata da PRORROGAÇÃO E ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO nas seguintes condições: 

 
1. Fica prorrogado o período de inscrições até as 23h59mim (horário local) do dia 27/10/2013. Os inscritos terão até o 

dia 28/10/2013 para pagar o boleto bancário. 
2. Poderão pleitear isenção de taxa de inscrição, por meio do preenchimento da ficha de isenção de taxa de inscrição 

disponível no portal da UNITINS, no link Concursos e Seleções, até o dia 27/10/2013 às 18h (horário local), os 
candidatos que preencherem os seguintes requisitos, cumulativamente, de acordo a Lei Nº 12.799 de 10 de abril de 
2013: 

 
I. For membro de família de baixa renda, ou seja, aquela com renda familiar mensal per capita de até um 

salário mínimo e meio vigente; 
II. Ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede 

privada, que deverá ser comprovado mediante documento oficial fornecido pelo estabelecimento de ensino.  
 
2.2 Deve ser anexado, ao pedido de isenção, comprovante de renda de todos os membros da família e documento 

comprobatório de curso do Ensino Médio, conforme determinado no item II deste edital. 
2.3 O candidato que se apresentar como dependente de irmão, tios e primos deve, obrigatoriamente, anexar ao 

pedido de isenção a certidão de óbito dos pais.  
2.4 A isenção mencionada no subitem 2 deverá ser solicitada mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição para 

Isenção da Taxa de Inscrição disponível no site www.unitins.br , devendo ser entregue juntamente com toda 
documentação comprobatória na Comissão de Vestibular- CCS, no endereço 108 Sul, Alameda 11, lote 03, Plano 
diretor Sul, para apreciação, até o dia 29/10/2013 às 18h (horário local). 

2.5 O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado no site www.unitins.br no dia 1º de novembro de 
2013. 

2.6 O candidato que tiver seu pedido indeferido e quiser interpor recurso deverá fazê-lo até às 18h (horário local) do 
dia 4/10/2013, Os recursos deverão ser entregues na CCS, no endereço 108 Sul, Alameda 11, lote 03, Plano 
diretor Sul, devidamente fundamentados e com documentação comprobatória. 

2.7 O resultado final dos pedidos de isenção será divulgado no site www.unitins.br no dia 06 de novembro de 2013. 
2.8  Todo o candidato que requerer isenção de taxa deverá preencher a ficha de inscrição do vestibular no portal da 

UNITINS enquanto as inscrições estiverem abertas. 
2.9 Os candidatos, que tiverem seus pedidos de isenção DEFERIDOS, serão incluídos no banco de dados no site da 

UNITINS e os INDEFERIDOS que tiverem interesse de concorrer às vagas deverão pagar o valor integral da taxa de 
inscrição até o dia 07/11/2013. 

3. A apresentação de documentação inverídica poderá ensejar a responsabilização criminal. 
 

4. Os recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas poderão ser protocolados nos dias 19 e 20/11/2013, das 
14h às 18h, na sala da Comissão de Concursos e Seleções – CCS, na sede da Unitins, situada na Quadra 108 Sul, 
Alameda 11, Lote 3 – Plano Diretor Sul, em Palmas – TO, ou através do endereço eletrônico ccs@unitins.br. Os 
recursos deverão ser enviados devidamente fundamentados e para cada questão deverá ser feito um recurso. 
 

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do presente Vestibular. 
 

 
 

Palmas 17 de outubro de 2013. 
 
 
 

Joaber Divino Macedo 
Reitor da UNITINS 

http://www.unitins.br/
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mailto:ccs@unitins.br


 
CALENDÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 
EVENTO  DATA  

Entrega do pedido da isenção da taxa de 
inscrição do Vestibular 2014.1, juntamente 
com a documentação comprobatória. 

Até o dia 29 de 0utubro de 2013 às 18h 
(horário local). 

Divulgação do resultado preliminar dos 
candidatos isentos da taxa de inscrição.  

Dia 01 de novembro de 2013. 

Período de interposição de recursos.  Até dia 3 de novembro de 2013 às 18h 
(horário local). 

Divulgação do resultado final de candidatos 
isentos  da taxa de inscrição. 

Dia 06 de novembro de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


