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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES – CCS 

 

 

 

ANÁLISE DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES  
 

O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio da Comissão 

Permanente de Seleção, 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, torna público A ANÁLISE DE 

RECURSOS do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Temporários do 

Câmpus Araguatins, conforme anexo. 

Palmas - TO, 04 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor da Unitins 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

15 818.265.911-68 LE4001 Improvido 
O candidato não apresentou o formulário de pontuação constante no 
Anexo II preenchido conforme item 5.2.1 do Edital. 

102 903.254.783-68 LE4001 Provido   

45 818.228.631-04 LE4008 Improvido Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

75 631.190.132-34 PE2006 Improvido 
O candidato não apresentou documento de conclusão de mestrado e as 
comprovações de participação em bancas são anteriores a 2016. 

120 048.038.191-73 PE2011 Improvido 

Conforme 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela análise 
dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), fará a 
conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 3 
(três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

20 903.965.531-68 PE4001 Improvido 
 O candidato não apresentou nenhum documento do Anexo III, incluindo 
respectivo diploma de graduação. 

72 006.789.853-08 PE4001 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

23 028.644.333-38 PE4002 Improvido 
Após recurso foi identificado que o candidato apresenta apenas 1 
comprovante de docência em pós graduação em acordo com o que prevê o 
edital. 

37 190.532.821-49 PE4003 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

70 536.752.409-59 PE4004 Improvido 
Improvido com base no item 8.1.1 do edital que diz:A Comissão Avaliadora, 
responsável pela análise dos documentos elencados no Formulário de 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

Pontuação (ANEXO II), fará a conferência da documentação comprobatória 
e validação da nota de 3 (três) vezes o número ofertado em cada código de 
vaga, obedecendo à ordem decrescente de classificação.  

19 022.760.871-29 PE4004 Improvido 
Os documentos comprobatórios não atestam a experiência docente de 8 
semestres, mas apenas 5 de acordo com o item 5.2.2 do edital. 

51 731.356.661-15 PE4005 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

103 065.993.476-06 PE4005 Improvido 
Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e 
C2.Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

55 657.285.306-30 PE4005 Improvido  A candidata citada no recurso atende os requisitos do edital. 

8 829.758.093-87 PE4008 Improvido 
O código de vaga PE4005 exige formação em Pedagogia e a candidata 
apresentou um diploma de formação em Letras. 

 

 


