
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS-UNITINS  

 
EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Nº 2013/01 - 02 

 
RESULTADO 

 

O Reitor da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, no uso de suas atribuições e 

em conformidade com a legislação vigente, torna público, pelo presente Edital, a relação dos 

candidatos classificados no processo seletivo de Transferência Externa 2013/01 (ANEXO 1). 

Na oportunidade CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para o cadastramento que será 

realizado será realizado no período de 05/02/2013 a 06/02/2013, das 8h às 12h e das 14h às 22h na 

Secretaria do CAMPUS I, situado na 1102 Sul, AV. Joaquim Teotônio Segurado, LT. 1/2, Plano Diretor 

Sul, CEP: 77024-002 / Palmas – TO, obedecendo às condições descritas a seguir.  

 

1 - No ato do cadastramento, o interessado deverá entregar os seguintes documentos:  

I. Uma foto 3X4 - (recente);  

II. Cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda - CPF ( cópia legível e autenticada);  

III. Carteira de identidade - (uma cópia legível e autenticada);  

I. Certidão de Nascimento ou Casamento - (cópia legível e autenticada);  

V. Título de Eleitor e último comprovante de votação ou certidão de quitação Eleitoral;  

VI. Certificado de Reservista ou declaração de se encontrar quites com o Serviço Militar, no 

caso de candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos (uma) (cópia legível e 

autenticada);  

VII. Histórico Escolar do Ensino Médio - (original ou cópia autenticada);  

VIII. Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Médio - (original ou cópia autenticada);  

IX. Comprovante de vínculo (comprovante de matrícula no semestre 2012/2) com a 

instituição de origem - (original);  

X. Histórico escolar atualizado no qual constem os componentes curriculares e eletivos 

cursados, com suas cargas horárias e resultados obtidos, distribuídos nos períodos letivos em 

que foram cumpridos devidamente assinado pela Secretaria Acadêmica - (original);  

XI. Documento que comprove a autorização ou reconhecimento do curso superior de 

graduação- (original ou cópia autenticada);  



XII. Programas dos componentes curriculares cursados na instituição de origem, devidamente 

autenticados.  

XIII. Procuração pública ou particular se for o caso - (cópia autenticada ou original).  

 

8.2 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de cadastramento em períodos, horários e locais 

diversos dos indicados neste edital.  

 
8.3. O cadastramento poderá ser realizado mediante procuração do interessado, passada por 

instrumento público ou particular, este com firma reconhecida.  

 
8.4 O cadastramento dos candidatos classificados deverá ser realizado conforme endereço e data 
especificada no item 8, e seguirá as condições descritas nos subitens 8.1. do Edital Simplificado de 
Transferência Externa Nº 01/ 2013-1  

 

Palmas, 29 de janeiro de 2013. 

 

Joaber Divino Macedo 
Reitor  

UNITINS 
 

 



 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO DOS APROVADOS PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

EDITAL 01/2013/1 

 

Sistemas de Informação – 6º Período  

1 - Everton Rodrigo Carvalho Silva 
2 - Lucas Gonçalves Jacinto 
3 - Diógenes Rafael de Azevedo Cortes 
 

Engenharia Agronômica 

1 - Erika Vanessa Ferreira Queiroz  -  3 º Período 
 2 - Vinícius Fernandes Oliveira        -  6º Período 
 

Serviço Social  - 3º Período 

1 - Larissa Aprígio Lima  

 

 


