
  

 

 

 

 
 
 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 
GABINETE DA REITORIA 

 
                                                                  

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2014 
 
                               

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A POSSE nº. 20/2016 
 
A Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, considerando o Edital n. 001/2014, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 4.110 de 16 de abril de 2014. 
Edital de homologação nº. 015/2014, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins, nº. 4.189, de 11 de agosto de 2014, que trata sobre o Segundo Concurso 
Público para Provimento de Empregos para o Quadro de Pessoal Técnico-
Administrativo da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, instituído 
pela Lei Estadual n. 2.317 de 30 de março de 2010, revogada pela Lei. 2.892 de 19 de 
agosto de 2014 RESOLVE: 
 
CONVOCAR os candidatos aprovados no referido certame, constante no Anexo 
Único, deste Edital, nos termos do Edital de Homologação nº. 015/2014, publicado no 
DOE nº. 4.189, de 11 de agosto de 2014 e seus anexos, para tomar posse no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, conforme 
procedimentos a seguir: 
 

1.  Dos Documentos referentes ao item 4.6 do Edital do Concurso nº. 01/2014: 
 
O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os documentos originais com 
respectivas cópias, que se fizerem estritamente necessários para a posse, sendo eles: 
 
•Uma foto 3X4 recente; 
•Cédula de Identidade – RG; 
•CPF; 
•Título de Eleitor e Comprovante de Votação de 1º e 2º turno ou Justificativa/ Certidão 
emitida pela Justiça Eleitoral; 
•Certificado de Reservista (sexo masculino); 
•Comprovante de escolaridade exigido no Edital nº. 001/2014, para o cargo (Nível 
Superior: Diploma/Certificado/Títulos, todos devidamente registrados. Nível médio: 
Certificado, devidamente registrado. Nível Fundamental: Histórico Escolar);  
•Comprovante de endereço e telefone; 
•Certidão de Nascimento/Casamento. Se viúvo (a), Certidão de Óbito do (a) Cônjuge; 
•Carteira profissional (CTPS); 
•Documento com o nº. do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro (obtido 
junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal); 
•Comprovante de conta corrente bancária, em banco credenciado pelo estado do 
Tocantins. 
 
 



  

 

 

 

 
1.1. Das Certidões e Declarações referentes ao item 4.7 ao 4.11 do Edital do 

Concurso nº. 01/2014: 

 Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em 
que tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas pelas Justiças Federal e 
Estadual e dentro do prazo de validade.  

 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde 
tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses. 

 Apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, 
registrando que o candidato tem situação jurídica compatível com nova investidura em 
cargo público, haja vista não ter sofrido penalidade de demissão e de destituição de 
cargo em comissão, nem ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por 
prática de atos desabonadores. 

 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão.  

 Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a), 
também a do cônjuge. 

 
1.2. Dos Exames Médico Pericial*: 
 
Será exigido do candidato aprovado e convocado, às suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários à realização da inspeção médica oficial a 
que será submetido: 

 
a) Hemograma Completo; 
b) Colesterol total; 
c) Triglicérides; 
c) Glicemia de Jejum; 
d) Tipagem sanguínea; 
e) HBSAG; 
f) VDRL; 
g) Ureia; 
h) Creatinina; 
i) TGO; 
j) TGP; 
k) Urina (EAS); 
l) Eletrocardiograma com laudo emitido por cardiologista – com registro da 
especialidade no CRM; 
m) Radiografia do Tórax e perfil com laudo; 
n) Exame oftalmológico completo; 
o) Exame de audiometria e laudo do fonoaudiólogo; 
p) Laudo psiquiátrico, emitido por médico psiquiatra – com registro da especialidade no 
CRM; 
q) Comprovante de vacina/Febre Amarela. 
 
* Deverão ser apresentados os exames originais, os quais terão validade de 60 
(sessenta) dias. 
 
 



  

 

 

 

2. Dos Procedimentos para o Ato de Posse: 
 
a) Com os resultados dos exames em mãos, o candidato aprovado e convocado 
deverá entrar em contato com a UNITINS/Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, pelo telefone (63) 3218-2967, no horário das 08:00 horas às 12:00 Horas e 
das 14:00 horas às 18:00 horas, horário oficial do Estado do Tocantins, para o 
agendamento da perícia perante a Junta Médica Oficial do Estado; 
 
b) Com os documentos descritos nos itens 1, 1.1 e 1.2 deste edital, o candidato 
aprovado e convocado deverá se dirigir Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, do bloco A, sala 10, na sede da Universidade Estadual do Tocantins – 
UNITINS, localizada na, Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Palmas/TO, para 
concluir o ato de posse. 
 
Gabinete da Reitoria da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, em 
Palmas/TO, aos 10 dias do mês de agosto de 2016. 
 
 
 

ELIZÂNGELA GLÓRIA CARDOSO 
Reitora da UNITINS



  

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 
GABINETE DA REITORIA 

 
ANEXO ÚNICO – Edital n. 19/2016 – Convocação 

 
 
Ord. Cargo Localidade Candidato 

 
RG Inscrição Classificação 

 
Pontuação 

1.  [ENM-01] - Assistente Administrativo - Ampla Concorrência Palmas/TO MARTHA CERQUEIRA MOURA 1023904/TO 258191 64 115 

2.  [ENM-01] - Assistente Administrativo - Ampla Concorrência Palmas/TO RAIR SANTOS RIBEIRO 6585956/PA 260766 65 115 

3.  [ENM-01] - Assistente Administrativo - Ampla Concorrência Palmas/TO MARJORY CARVALHO MOURÃO 1149380/TO 257451 66 115 

4.  [ENM-01] - Assistente Administrativo - Ampla Concorrência Palmas/TO LARISSA SUYENNE TAVARES SALES 622071/TO 263300 67 115 

5.  [ENMI-01] - Técnico em Manutenção em Informática Palmas/TO PAULO VICTOR MELO FERNANDES 1070771/TO 262825 3 110 

6.  [ENMI-01] - Técnico em Manutenção em Informática Palmas/TO SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA 0333087320077/MA 259979 4 102,5 

7.  [ENMI-01] - Técnico em Manutenção em Informática Palmas/TO FERNANDA PRICILA MELO MARINHO 1063711/TO 262069 5 97,5 

8.  [ENSI-01] - Analista de Sistemas Palmas/TO RENATO VIANA DE SOUZA 903749/TO 263109 12 110 

9.  [ENSI-01] - Analista de Sistemas Palmas/TO GLAUKO SILVA CARVALHO 967212/TO 261519 13 107,5 

10.  [ENSI-01] - Analista de Sistemas Palmas/TO ABMAEL SILVA DE JESUS JUNIOR 0187193620016/MA 257659 14 105 

 


