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

Vestibular SISU/ENEM 2018/2 
 

Edital SISU 2018/2  07 
 
 
ABERTURA 
 
A Universidade Estadual do Tocantins  Unitins, por meio de sua Comissão de Concursos e 
Seleções  CCS, em conformidade com a Lei n. 9.394/96  Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e com a Lei 3.124, de 14 de julho de 2.016, faz saber pelo presente EDITAL
que, através do Sistema de Seleção Unificada  SISU e de acordo com o EDITAL Nº 45, DE 30 DE 
MAIO DE 2018, a Portaria Normativa Nº 21, DE 5 de Novembro de 2012 e obedecendo o
Cronograma SISU 1/2018, torna público, pelo presente EDITAL e através do site do SISU 
(http://sisu.mec.gov.br/selecionados), o resultado da 5ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA do 
Processo Seletivo 2018/2 realizado através do SISU, e convoca os candidatos aprovados para se 
matricularem dos dias 30 e 31 de julho e 1 de Agosto de 2018, no horário de atendimento dos 
Câmpus da UNITINS de Palmas no endereço constante na tabela a seguir. 
    

Palmas Av. JK, ALCNO 14, LOTE 09-D, Plano Diretor Norte. 

 
1. DA MATRÍCULA 

 
1.1 - Só será feita a matrícula do candidato que efetivamente comprove ter concluído, de 

conformidade com a lei, o ensino médio ou equivalente, tornando-se nula de pleno direito 
a classificação daquele que não apresentar a devida prova de conclusão de escolaridade, no 
nível exigido por este Edital, no ato da matrícula. 

 
1.2 - Os candidatos que concorrem às vagas destinadas aos alunos que tenham cursado todo o 

ensino médio em escolas da rede pública de ensino localizadas no Estado do Tocantins 
(EP) sejam elas municipais, estaduais ou federais ou que tenham cursado todo o ensino 
médio em escola conveniada com bolsa integral deverão apresentar declaração que 
comprove essa exigência, fornecida pela instituição onde o estudante cursou o ensino 
médio. 

  
1.3 - No ato da matrícula, serão exigidos do candidato classificado os seguintes documentos:

 
 certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente, registrado no 

órgão competente e acompanhado do respectivo histórico escolar (original e cópia), ou 
declaração constando que o diploma encontra-se em fase de registro, acompanhado do 
histórico escolar; 

 cédula de identidade e CPF (original e cópia); 
 certidão de nascimento ou, quando ocorrer mudança de nome, certidão de casamento, 

(original e cópia); 



 título de eleitor com os comprovantes de votação da última eleição, para candidatos 
maiores de 18 anos (original e cópia); 

 documento militar, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos (original e 
cópia); 

 uma foto igual e recente, tamanho 3x4. 
 Os candidatos que concorrem às vagas destinadas aos alunos que tenham cursado todo 

o ensino médio em escolas da rede pública de ensino localizadas no Estado do 
Tocantins (EP) sejam elas municipais estaduais ou federais ou que tenham cursado todo 
o ensino médio em escola conveniada com bolsa integral deverão apresentar declaração 
que comprove essa exigência, fornecida pela instituição onde o estudante cursou o 
ensino médio. 

 
1.4 - Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, logo após 

a competente conferência dos dados das fotocópias, pelos funcionários credenciados. 

1.5 - O candidato que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida, ou 
deixar de comparecer no período fixado para a matrícula, perderá o direito à vaga.   

1.6 - Não será permitido o trancamento de matrícula no primeiro semestre do curso, exceto nos 
casos previstos no Regimento Acadêmico da UNITINS. 

 
 

Palmas, 27 de Julho de 2018. 
 
  
 
 
 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Reitor 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES

Vestibular SISU/ENEM 2018/2
ANEXO I - 5ª Chamada da Lista de Espera

CÂMPUS: PALMAS
CURSO: DIREITO - Ampla concorrência

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171031996142 LIVIA LEITE LIMA OLIVEIRA BARRETO 4063069 31
171002213774 IZABELA COSTA ARANTES 762049 32

CÂMPUS: PALMAS

CURSO:

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171036435864 RAYSNARA ADRIANA DE MENEZES BARBOSA 797405 32

CÂMPUS: PALMAS
CURSO: ENGENHARIA AGRONÔMICA - Ampla concorrência

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171042273366 JHORRANA CRISTINA DE SOUSA LEITE 986497 37

CÂMPUS: PALMAS

CURSO:

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171017548149 VANUZIA BISPO DA SILVA 1386873 31
171024893728 EDSON BARREIRA PEDREIRA 1391533 32
171047520274 HENALLY RODRIGUES CUSTODIO 1355787 33
171020980545 RAFAELA SANTOS OLIVEIRA 1338223 34
171038420310* LORRAYNY BATISTA DE SOUZA 1385658 35

CÂMPUS: PALMAS
CURSO: SERVIÇO SOCIAL - Ampla concorrência

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171066265918 LORNA LIA DA SILVA SARMENTO 4347626 44
171015426629 GEANY PEREIRA MARQUES GONCALVES 1152381 45
171009142588 ANA CAROLINA AZEVEDO DE SOUSA 985533 46
171017737254 FRANCISCA MAYARA RIBEIRO DA SILVA 3296213 47
171041409052 MONIQUE ESTEFANI CARDOSO DE ALMEIDA 1157082 48
171002597960 MICHELANGELA DA SILVA COELHO 1292895 49

DIREITO - que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino localizadas no Estado do 
Tocantins (EP) sejam elas municipais, estaduais ou federais ou que tenha cursado todo o ensino médio em escola 
conveniada como bolsista integral.

ENGENHARIA AGRONÔMICA - que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino 
localizadas no Estado do Tocantins (EP) sejam elas municipais, estaduais ou federais ou que tenha cursado todo o 
ensino médio em escola conveniada como bolsista integral.

* Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Ampla Concorrência 1/2 27/07/2018



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES

Vestibular SISU/ENEM 2018/2
ANEXO I - 5ª Chamada da Lista de Espera

CÂMPUS: PALMAS

CURSO:

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO
171014042609 FABYWLA DA SILVA OLIVEIRA 432584520110 41
171047425292 MAYANA ABREU BARBIERI 741731 42

SERVIÇO SOCIAL - que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino localizadas no 
Estado do Tocantins (EP) sejam elas municipais, estaduais ou federais ou que tenha cursado todo o ensino médio em 
escola conveniada como bolsista integral.

* Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Ampla Concorrência 2/2 27/07/2018


