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IV – DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

DATA

LOCAL

EVENTO

29/09 a 30/09/2010

Endereço eletrônico
www.unitins.br

01/10 a 06/10/2010
08h:00min às
12h:00min e
14h:00min às
18h:00min

UNITINS - Sala da Inscrição e Entrega de
Coordenação
de Documentação
Concursos e Seleção
Comprobatória

07/10/2010 a
09/10/2010 das
08h:00 às
12h:00 e das 14h:00 às
18h:00

UNITINS - Sala da Análise socioeconômica
Coordenação
de (Eliminatória)
Concursos e Seleção

11/10/2010

Endereço eletrônico
www.unitins.br

13 e 14/10/2010
08h:00min às 12h:00
min e 14h:00min às
18h:00min

UNITINS - Sala da Matrícula dos
Coordenação
de Candidatos
Concursos e Seleção
Aprovados

15/10/2010

UNITINS

Divulgação do edital

Divulgação do resultado

Início das aulas

V - DA SELEÇÃO
A seleção ocorrerá em duas etapas:
1ª. Etapa: Inscrição e Entrega de Documentação Comprobatória;
2ª. Etapa: Análise socioeconômica (etapa eliminatória);
5.1 – A Etapa 2 (eliminatória) do processo seletivo será feita pela comissão
organizadora,mediante análise:
a) Ficha de Inscrição (Anexo 1) juntamente com a documentação comprobatória;
b) fotocópia de certificado de conclusão do ensino médio (antigo segundo grau) no
caso de já ter concluído ou declaração da instituição de ensino em que está
matriculado que concluirá o ensino médio no ano de 2010;
5.2 - Critérios de Seleção de alunos;
5.2.1 – tenha cursado ou esteja cursando o ensino médio em escolas públicas e/ou
conveniadas;
5.2.2 - ter membro do grupo familiar com doença grave ou crônica ou pessoa com
deficiência;
5.2.3 - ser de família beneficiária de programa social;
5.2.4 - ter o maior número de membros dependentes na família;
5.2.5 - possuir renda “per capita” não excedente a 01 (um) salário mínimo e meio;
5.2.6 – classificação, considerando a nota nesta etapa. Persistindo o empate
5.2.7- terá preferência o candidato de maior idade.
5.3 - A vaga para o Cursinho Pré-Vestibular da UNITINS é pessoal e intransferível.
Parágrafo Único – A Comissão Organizadora poderá utilizar-se de instrumentos
técnicos como entrevista, visita domiciliar, dentre outros, para complementar ou
confirmar as informações fornecidas pelos candidatos.
VI – DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os documentos abaixo listados deverão ser entregues em envelope lacrado
com a ficha de inscrição (Anexo 1) para solicitação de participação no cursinho prévestibular da UNITINS:
6.1.1 Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou declaração de união
estável,do RG e do CPF do candidato;
6.1.2 Fotocópias dos comprovantes de rendimentos: O candidato deve comprovar o
rendimento relativo ao mês anterior à data da publicação deste edital, de todas as
pessoas maiores que compõem o grupo familiar. Para este fim, constituem-se
documentos comprobatórios:
a) Empregados – contracheque ou carteira profissional atualizada (páginas com a
identificação, admissão e a demissão da pessoa) ou declaração do empregador e
Declaração de Imposto de Renda atualizado, se for o caso;
b) Aposentados e pensionistas - último extrato do benefício da Previdência Social ou
comprovante de saque bancário do benefício;
c) Autônomos e prestadores de serviço - último carnê de pagamento de autonomia
ou declaração, datada e assinada de próprio punho, contendo o tipo de atividade
exercida e o rendimento obtido e Declaração de Imposto de Renda atualizado, se for
o caso;
d) Desempregados - carteira profissional (páginas com a identificação, admissão e

a demissão da pessoa) e formulário de rescisão de contrato ou declaração de
próprio punho informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de

trabalho, atividade informal exercida e o rendimento mensal obtido;
e) Beneficiário do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal:
comprovante de inscrição no Programa Social (cópia do cartão contendo número
de Identificação Social - NIS, e comprovante (extrato) de recebimento do benefício
atualizado.
6.1.3 Fotocópias dos comprovantes de despesas:
6.1.3.1 Contas de energia elétrica, de água e telefone (frente e verso) referentes ao
mês de agosto de 2010 do endereço residencial do candidato e do endereço dos
pais ou responsáveis. Caso não haja comprovantes, apresentar a declaração de
próprio punho assinada e datada sobre o não fornecimento individualizado de
energia elétrica, água ou telefone, quando for o caso;
6.1.3.2 Comprovantes de despesas com educação em instituições de ensino com a
identificação da pessoa;
6.1.3.3 Comprovante de pagamento de prestação da casa própria ou comprovante
de pagamento de aluguel do mês de agosto de 2010 (declaração ou recibo);
6.1.3.4 Atestado médico, caso exista(m) membro(s) da família portador(es) de
doenças crônicas ou graves ou pessoa com deficiência;
6.1.3.5 Comprovante de despesas mensais referentes à(os) portador(es) de doença
grave ou crônica ou deficiência, caso exista na família;
6.1.3.6 Comprovantes referentes às despesas com: empréstimos bancários,
educação, saúde, alimentação, farmácia, seguros (saúde, vida, outros), transporte,
vestuário e empregada mensalista.
6.1.4 Fotocópias dos comprovantes relativos à composição familiar:
6.1.4.1 Carteira de identidade e CPF do candidato e dos pais ou responsáveis;
6. 1.4.2 Certidão de nascimento e comprovante de escolaridade dos membros da
família que tenham até 21(vinte e um) anos de idade;
6.1.4.3 CPF dos componentes da família maiores de 21 anos.
6.1.5 Fotocópia de certificado de conclusão do ensino médio (antigo segundo grau)
no caso de já ter concluído ou declaração da instituição de ensino em que está
matriculado que concluirá o ensino médio no ano de 2010;
6.2 É vedado ao candidato acrescentar e/ou retirar quaisquer informações, após o
envio e/ou entrega da documentação, exceto quando solicitado pela Comissão
Organizadora
6.3 Não terão as documentações analisadas os candidatos que deixarem de
apresentar qualquer um dos documentos comprobatórios (obrigatórios) mencionados
neste Edital.

VII – DO RESULTADO
7. A divulgação da lista com os candidatos aprovados será no dia 11 de outubro de
2010, pela internet no endereço eletrônico www.unitins.br

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As aulas do Cursinho serão ministradas no Campus Universitário de Palmas/TO
8.1 - O Cursinho terá aulas ministradas nos horário das 19h às 22h30min, de
segunda a quinta-feira, e poderá haver aulas e simulados, aos sábados.
8.2 - As aulas terão início no dia 15 de outubro de 2010.
8.3 - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Cursinho PréVestibular UNITINS.
IX – MAIS INFORMAÇÕES
Coordenação de Concursos e Seleção
Telefone: (63) 3218-2946 ou 3218-2952

Palmas, 21 de setembro de 2010.

Maria Fernanda Varanda Carneiro
Pró-reitoria de Extensão e Pós-Graduação

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
1 – DADOS PESSOAIS:
Nome:____________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:___________________________ Email________________________________________
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
Naturalidade:________________________________ Estado______________________País:______________
Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável ( ) Separado/Divorciado
Portador de Deficiência Física: ( ) Sim ( ) Não. Se Sim, especifique a deficiência: _____________________
Endereço de sua residência
atual:____________________________________________________________________________________
CEP_______________ Cidade:___________________________ Estado:______________________________
Ponto de referência da residência para visita:_____________________________________________________
Telefones: Residência:______________________ Celular ______________ Recado:___________________
Comercial:_______________
Endereço dos pais ou responsáveis: __________________________________________________________
CEP_______________ Cidade:_______________Estado:___________________________________________
Ponto de referência da residência para visita:_____________________________________________________
Telefones: Residência:_______________ Celular ______________ Recado:____________________________
Comercial:______________
Como ficou sabendo da realização deste Cursinho Pré-Vestibular UNITINS?
_________________________________________________________________________________________
Data, ____/____/2010.
Assinatura por Extenso

2 - INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

3.1 Local onde mora:
Cidade:_________________________
Estado:_________________________
3.2 Situação de moradia atual dos
pais/responsáveis:
( ) Moram em imóvel próprio;
( ) Moram em imóvel alugado;
( ) Moram em imóvel cedido;
( ) Outro. Qual? _______________________
3.4 Nível de escolaridade do seu pai:
( ) Sem escolaridade
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Não sei informar

3.3 Situação de moradia atual do candidato:
( ) Mora em casa própria dos pais;
( ) Mora em casa alugada com os pais;
( ) Mora em imóvel de sua propriedade.
( ) Mora em imóvel alugado e pago por você.
( ) Mora em imóvel alugado e pago por seus pais
para você.
( ) Mora em ( )república ( )casa de estudante
( )pensão ou pensionato. Qual?
_____________________________________
( ) Outro. Qual_____________________________
3.5 Nível de escolaridade da sua mãe:
( ) Sem escolaridade
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Não sei informar

3.6 Principal ocupação do seu pai?
( )Funcionário público
( ) Empregado de empresa
( ) Sócio ou proprietário de empresa
( ) Trabalho remunerado por conta própria, com
parentes e/ou familiares
( ) Trabalho remunerado por conta própria, com
empregados
( ) Artista (pintor, músico, escultor, ator, etc.)
( ) Trabalha em entidade, organização ou
instituição não-governamental de cunho
filantrópico, assistencial, religioso, de lazer ou
outro
( )Cargo eletivo ( ) diplomata ( ) militar
( ) Não trabalha
( ) Desempregado
( ) Aposentado ou pensionista
( ) Falecido
( ) Outros. Qual?_________________________

3.7 Principal ocupação de sua mãe?
( )Funcionário público
( ) Empregado de empresa
( ) Sócio ou proprietário de empresa
( ) Trabalho remunerado por conta própria, com
parentes e/ou familiares
( ) Trabalho remunerado por conta própria, com
empregados
( ) Artista (pintor, músico, escultor, ator, etc)
( ) Trabalha em entidade, organização ou instituição
não-governamental de cunho filantrópico,
assistencial, religioso, de lazer ou outro
( )Cargo eletivo ( ) diplomata ( ) militar
( ) Não trabalha
( ) Desempregado
( ) Aposentado ou pensionista
( ) Falecido
( ) Outros. Qual?_________________________

3.8 Se casado ou tiver união estável a
principal ocupação do cônjuge ou
companheiro é:
( )Funcionário público
( ) Empregado de empresa
( ) Sócio ou proprietário de empresa
( )Trabalho remunerado por conta própria,
com parentes e/ou familiares
( )Trabalho remunerado por conta própria,
com empregados
( ) Artista (pintor, músico, escultor, ator, etc)
( )Trabalha em entidade, organização ou
instituição não-governamental de cunho
filantrópico, assistencial, religioso, de lazer
ou outro
( )Cargo eletivo ( ) diplomata ( ) militar
( ) Não trabalha
( ) Desempregado
( ) Aposentado ou pensionista
( ) Falecido
( ) Outros.Qual?________________

3.9 Você tem filhos?
Quantos?
( ) Não
( ) Sim Feminino(s)_______
Masculino(s)________

3.10 Renda Familiar Total:
( ) Menos de 1 salário mínimo
( ) Até 1 salário mínimo
( ) De 1 a 2 salários mínimos
( ) De 2 a 3 salários mínimos
( ) De 3 a 4 salários mínimos
( ) De 4 a 5 salários mínimos
( ) De 6 a 7 salários mínimos
( ) Acima de 7 salários mínimos

3.11 Quantidade de pessoas que contribuem para a
obtenção da renda familiar:
( ) Uma
( ) Duas
( ) Três
( ) Quatro
( ) Cinco
( ) Seis ou mais.Quantas?____________________

3.12 Quantidade de pessoas que dependem da
renda familiar total citada:
( ) Uma
( ) Duas
( ) Três
( ) Quatro
( ) Cinco
( ) Seis ou mais. Quantas?____________

*Relacione na tabela abaixo todas as pessoas do seu grupo familiar incluindo você.
3.13 Composição Familiar

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

PROFISSÃO

RENDA
(R$)

PARENTESCO

3.14 MEMBROS DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR COM DOENÇAS GRAVES OU CRÔNICAS* OU
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
*Alguns exemplos de doenças crônicas: diabetes, obesidade, doenças respiratórias ou
cardiovasculares, infecções como tuberculose, sífilis, gonorréia, etc.

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

PROFISSÃO

RENDA
(R$)

PARENTESCO

3.15 GASTOS/DESPESAS FAMILIARES MENSAIS:
Despesas:

Aluguel
Prestação da casa
própria
Condomínio
Energia elétrica

Telefone (celular e
fixo)

Sim

Não

Valor
aproximado
R$

Despesas:

Saúde (dentista)
Alimentação
Farmácia
Seguro/consórcio
ou financiamento
de veículo
Gás

Água

Transporte

Empréstimo
bancário
Educação

Vestuário
Empregada
mensalista

Sim

Não

Valor
aproximado
R$

3.16 Em relação ao orçamento
familiar, qual a sua situação atual?
( ) Depende financeiramente dos pais.
( ) Depende financeiramente de outros
parentes.
( ) Independe financeiramente.
( ) Independe financeiramente é
responsável.
por parte das despesas domésticas.
( ) Outra situação.
Especifique:___________

3.18 Em relação ao trabalho, qual a sua
situação?
( ) Empregado
( ) Desempregado
( ) Nunca trabalhou com vínculo
empregatício
( ) Aposentado
( ) Pensionista
( ) Bolsista
( ) Outra situação. Especifique:__________

3.17 Participa atualmente de algum
Programa Assistencial:
( )Não
( )Sim. Especifique:
_______________________________
______
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3.19 Seus estudos no ensino fundamental
e ensino médio foram:
( ) Integralmente em escola pública
( ) Integralmente em escola particular
( )Com bolsa
( )Sem bolsa.
( ) Maior parte em escola pública
( ) Maior parte em escola particular
( ) Com bolsa
( ) Sembolsa.
(E) Em escolas comunitárias / CNEC ou
outro. Qual?
_____________________________________
______

Declaro a veracidade das informações fornecidas neste questionário e desde já,
autorizo a verificação dos dados.
Fico ciente que sou responsável pelas atualizações dos dados pessoais junto a
PPGEX, tais como: e-mail, telefone, endereço e situação socioeconômica.

_________________________________________
Local e data

_________________________________________
Assinatura do candidato

COM
MPROVAN
NTE DE INSCRIÇ
ÇÃO
Declaro parra os devidos fins que ____
________
________
________
________
______,
porrtador do RG Nº ________
_
________
________
_ órgão expedidor
e
r _______
_____
UF _______
________
__, se insscreveu para
p
o pro
ocesso de seleção
o do Curs
sinho
Pré
é-Vestibu
ular UNITINS.
r os itenss abaixo: (Para us
Favvor não preenche
p
so da Insttituição)
Comprovante de Inscrição Nºº _______
________
__
Datta da Inscrição: __
________
________
________
__
Carimbar e datar:___
________
________
________
__

