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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

GABINETE DA REITORIA 

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2016 

EDITAL N. 14/2018 

 

A Reitora da Universidade Estadual do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

Edital n. 001/2016, publicado no Diário Oficial do estado n. 4.719/2016, de 07 de outubro de 2016, 

que trata do Concurso Público para Provimento de cargos de nível médio da Universidade Estadual 

do Tocantins, resolve: 

 

Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, 

aprovados no Concurso Público N. 001/2016, homologado conforme Edital n. 11/2017, publicado 

no Diário Oficial do Estado n. 4.800, de 03 de fevereiro de 2017. 

 

 Art. 2º - Os candidatos nomeados deverão observar os seguintes procedimentos para a posse no 

cargo público: 

I - O candidato nomeado deverá apresentar os documentos originais com respectivas cópias, 

que se fizerem estritamente necessários para a posse, sendo eles: 

1. Uma foto 3X4 recente; 

2. Cédula de Identidade – RG; 

3. CPF; 

4. Título de Eleitor e Comprovante de Votação de 1º e 2º turno ou Justificativa/ Certidão 

emitida pela Justiça Eleitoral; 

5. Certificado de Reservista (sexo masculino); 

6. Comprovante de escolaridade exigido no Edital n. 001/2016, para os Cargos de Nível Médio 

(Técnico em Manutenção em Informática – Ensino Médio Completo com Curso Técnico em 

Informática; Assistente Administrativo – Ensino Médio Completo);  

7. Comprovante de endereço e telefone; 

8. Certidão de Nascimento/Casamento. Se viúvo(a), Certidão de Óbito do(a) Cônjuge; 

9. Documento com o n. do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro (obtido junto ao 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal); 

10. Comprovante de conta corrente bancária, em banco credenciado pelo estado do Tocantins. 

 

II - O candidato nomeado deverá apresentar as seguintes certidões e documentos: 

1. 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;  

2. Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos 

últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses; 
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3. 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; 

4. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre 

recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 

5. Declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado(a), também a do 

cônjuge; 

6. Curriculum Vitae (não obrigatório). 

 

III - O candidato nomeado deverá realizar às suas expensas os exames* laboratoriais e 

complementares necessários à realização da perícia médica oficial a que será submetido, 

exigindo-se os seguintes exames, laudos e comprovantes: 

1. Hemograma Completo; 

2. Contagem de plaquetas, 

3. Colesterol total; 

4. HDL-Colesterol; 

5. Triglicérides; 

6. Glicemia de Jejum; 

7. Tipagem sanguínea; 

8. HBSAG; 

9. VDRL; 

10. Ureia; 

11. Creatinina; 

12. TGO; 

13. TGP; 

14. Urina (EAS); 

15. Eletrocardiograma com laudo emitido por cardiologista – com registro da especialidade no 

CRM (Conselho Regional de Medicina); 

16. Radiografia do Tórax e perfil com laudo; 

17. Exame Oftalmológico completo; 

18. Laudo psiquiátrico, emitido por médico psiquiatra – com registro da especialidade no CRM 

(Conselho Regional de Medicina); 

19. Comprovante de vacina/Febre Amarela. 

* Deverão ser apresentados os exames originais, os quais terão validade de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 3º - Dos Procedimentos para o Ato de Posse: 

1. Com os resultados dos exames em mãos e cópia do presente Edital, o candidato nomeado 

deverá apresentar-se a Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins, situado no endereço: Quadra 

104 Sul, R. SE-07, Lote 36 - Conj 02 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-022 para realização 

de perícia médica; 
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2. Com o resultado da perícia médica em mãos e demais documentos exigidos nos incisos I e 

II, do art. 2º deste Edital, o candidato nomeado deverá se dirigir à Diretoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas, situado no   bloco A, sala 05, na sede da Universidade Estadual do 

Tocantins – UNITINS, localizada na, Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Palmas/TO, para 

entrega dos documentos; 

3. Após a entrega da documentação, a Universidade Estadual do Tocantins emitirá em 01 (um) 

dia útil parecer analítico quanto à comprovação dos requisitos para o cargo e documentos 

apresentados, e dará posse caso atendidas as exigências; 

4. O candidato deverá tomar posse do cargo público ao qual foi nomeado no prazo de 30 

(trinta) dias contados a partir da publicação oficial de sua nomeação no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins; 

5. Preenchido os requisitos e documentos exigidos para a posse no cargo público, o candidato 

deverá entrar em exercício em até 15 (quinze) dias do ato da posse. 

 

Gabinete da Reitoria da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, em Palmas/TO, 08 

de fevereiro de 2018. 

 

Assinatura eletrônica 

SUELY CABRAL QUIXABEIRA ARAÚJO 

Reitora 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES - CCS 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 

ANEXO I do EDITAL Nº 014/2018 

 

      
CARGO: [ENM-01] - Assistente Administrativo         

CIDADE: DIANÓPOLIS/TO         

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG PONTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO 

289503 EDMILSON DO NASCIMENTO 101838811/RJ 122,5 9 
2. 

CLASSIFICADO 

290372 ADRIANA MOREIRA DIAS 1140270/TO 122,5 10 
2. 

CLASSIFICADO 

 

     

      CARGO: [ENMI-01] - Técnico em Manutenção em Informática         

CIDADE: DIANÓPOLIS/TO         

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG PONTOS CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO 

290308 ARIEL FABRICIO ALVES ARIEIRO 988404/TO 110 3 
2. 

CLASSIFICADO 
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