
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES – CCS 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 
EDITAL Nº 002/2016 

 
A Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, autarquia de regime especial instituída pela Lei nº 
3.124/2016, por meio de sua Comissão de Concursos e Seleções (CCS), torna público o presente Edital para 
alterar os critérios de desempate do Concurso destinado ao preenchimento das vagas em cargos de nível médio 
declaradas no Anexo I deste Edital, instituídos pela Lei Estadual nº 2.892, de 19 de agosto de 2014, e retificar o item 
1.1 do Anexo II – Conteúdo Programático para os Cargos de Nível Médio – (Assistente Administrativo e Técnico 
em Manutenção em Informática), Língua Portuguesa, conforme as disposições a seguir: 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

8.1 Os candidatos serão ordenados por cargo e classificados de acordo com os valores decrescentes das notas finais. 

8.2 Será publicada também uma lista com a classificação dos candidatos PNEs que forem aprovados. 

8.3 Em caso de empate na classificação dos candidatos serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

a) idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) maior pontuação na prova discursiva;  

c) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos, para os candidatos que concorrerem ao cargo 
de Técnico em Manutenção em Informática;  

d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;  

e) maior pontuação na prova de Matemática;  

f) maior idade. 

g) o efetivo exercício da função de jurado, conforme art. 440 do Código de Processo Penal. 

8.3.1 Na data da divulgação do gabarito preliminar os candidatos que exerceram a função de jurado serão 
convocados para a entrega da documentação que comprovará o efetivo exercício da função nos endereços citados na 

Tabela 1 – Endereços do item 3.3.3.2 do EDITAL Nº 001/2016, no mesmo prazo dos recursos. 
 
8.3.2 Para fins de comprovação da função de jurado serão aceitas certidões, declarações, atestado ou outros 
documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça  Estaduais e 
Tribunais Regionais Federais do país, no termos do art. 440 do Código de Processo Penal. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.9 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 

10.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso. 

10.11 Permanecem inalterados os demais itens do EDITAL Nº 001/2016 

 

  



 

 

ANEXO II 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de texto. Estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. 
Regência (verbal e nominal). Concordância (verbal e nominal). Estrutura do período simples e composto. 
Morfologia. Classe de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, 
preposição e interjeição. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão. Redação Oficial. 

 

 

 

Palmas/TO, 24 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

SUELY CABRAL QUIXABEIRA ARAÚJO 

Reitora em exercício da Unitins 


