
  

 

A Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, por meio da Comissão Organizadora do 

Concurso Público para provimento dos cargos Técnico-Administrativos 2016, torna público o 

Cronograma Preliminar do certame, nos termos da PORTARIA/UNITINS/GRE/ N. 483/2016 e 

PORTARIA/UNITINS/GRE/ N.512/2016. 

 

 OUTUBRO 2016 

Dia 07 (sexta-feira) 
Divulgação do Edital de abertura do Concurso pela internet 
(www.unitins.br) e Publicação do extrato do edital no Diário Oficial 
do Estado do Tocantins.  

Dia 10 (segunda-feira) Início do prazo de inscrição para solicitação de isenção de taxa. 

Dia 10 (segunda-feira) Início do prazo de inscrição para todos os cargos.  

Dia 16 (domingo) até às 23h59min Encerramento das inscrições para solicitação de isenção de taxa. 

Dias 20 e 21 (quinta e sexta-feira) no horário 
de atendimento dos Câmpus 

Prazo para entrega da documentação comprobatória das 
informações prestadas no formulário de solicitação de isenção de 
taxa. 

Dia 27 (quinta-feira)  
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de Taxa de 
inscrição. 

Dia 31 (segunda-feira) no horário de 
atendimento dos Câmpus 

Prazo para interposição de recursos. 

 NOVEMBRO 2016 

Dia 03 (quinta-feira) Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. 

Dia 06 (domingo) até às 23h59min Encerramento do prazo de inscrição para todos os cargos. 

Dia 07 (segunda-feira) Último prazo para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

Dias 16 e 17 (quarta e quinta-feira) no horário 
de atendimento dos Câmpus 

Prazo para entrega da documentação referente à solicitação de 
inscrição como PNEs, bem como para solicitação de atendimento 
especial. 

Dia 18 (sexta-feira) 
Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida como 
PNE e das solicitações de atendimento especial. 

Dia 21 (segunda-feira) Prazo para interposição de recursos. 

Dia 23 (quarta-feira) 
Resultado final dos recursos das solicitações de inscrição como 
PNE e das solicitações de atendimento especial. 

Dia 25 (sexta-feira) Divulgação da relação preliminar das inscrições. 

Dia 28 (segunda-feira) Prazo para interposição de recurso. 

Dia 29 (terça-feira) Divulgação da relação das inscrições homologadas. 

Dia 30 (quarta-feira) 
Publicação dos locais de provas na página da UNITINS 
(www.unitins.br) e liberação da consulta aos locais de prova por 
candidato. 

 DEZEMBRO 2016 

Dia 04 (domingo) Aplicação das Provas de teórico-objetivas e dissertativas (Manhã) 

Dia 05 (segunda-feira) Divulgação do Gabarito Preliminar 

Dias 06 e 07 (terça e quarta-feira) Prazo para interposição de Recursos contra o gabarito preliminar. 

Dia 09 (sexta-feira) Divulgação do Gabarito Definitivo. 

Dia 16 (sexta-feira) 
Divulgação do resultado preliminar do concurso e convocação dos 
candidatos classificados para realização da Prova Prática. 

JANEIRO 2017 

Dia 09 (segunda-feira) Realização da Prova Prática. 

Dia 11 (quarta-feira) Divulgação do Resultado da Prova Prática. 

Dia 12 (quinta-feira) Período para recurso do Resultado da prova prática. 

Dia 16 (segunda-feira) 
Resultado Final e Publicação no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins 
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