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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 Augustinópolis, 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 

117 712.240.504-44 CC2008 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.  

112 352.197.423-53 CC2009 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.  

48 026.135.801-43 CC2009 Provido Parcialmente 

1 -  A comissão avaliadora confirmou a pontuação máxima (6,0) para 
experiência no magistério superior;  2 - a pontuação máxima (1,8) para 
orientação de TCC e Banca de TCC; 3 - Foi desconsiderado ponto no critério 
no Anexo 4, item 5, do formulário de pontuação porque o candidato não 
apresentou a documentação comprovando a orientação de trabalho 
semelhante à iniciação científica. 

93 436.252.823-72 CC4001 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 
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.  

85 037.755.081-71 CC4006 Improvido 
Alteração do perfil da disciplina na retificação do edital. Graduação em 
Ciências Contábeis ou Administração e Especialização ou Mestrado ou 
Doutorado. 

98 981.884.701-63 CC4006 Improvido 
Conforme o 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 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

118 787.348.431-91 CC4007 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.  

114 283.385.022-00 CC4007 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.  

3 269.893.521-91 CC4010 Provido   

82 980.166.791-53 DI4005 Improvido Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

107 039.301.703-61 DI4008 Provido   

39 049.002.071-28 DI4013 Provido Parcialmente 
Provido parcialmente. Documentos apresentados comprovam parcialmente 
o exercício da atividade profissional de nível superior (item III, do critério 2); 
provida pontuação de 3 semestres de experiência profissional. 

34 020.712.781-60 DI4014 Improvido 
O candidato não apresentou o formulário de pontuação constante no 
Anexo II preenchido conforme item 5.2.1 do Edital. 

119 016.870.111-17 DI4014 Provido   

1 055.211.404-92 EF2012 Improvido 
Foi publicada uma retificação do resultado preliminar que corrige a 
demanda solicitada.  

96 061.769.834-10 EF4001 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital que diz: 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.  
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

91 685.622.096-00 EF4001 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.  

90 051.759.777-25 EF4001 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.  

13 020.653.923-12 EF4003 Provido   

22 320.836.428-80 EF4003 Provido   

17 057.541.694-77 EF4003 Improvido 
Foi publicada uma retificação do resultado preliminar que corrige a 
demanda solicitada.  

87 402.556.463-72 EF4006 Improvido 

5.2.1 O candidato deverá imprimir e preencher o Formulário de Pontuação 
constante no ANEXO II deste Edital 5.2.2. A validação dos critérios 
estabelecidos no ANEXO II deverá ser comprovada conforme especificado a 
seguir: a) Formação e Qualificação: Diplomas e/ou certificados 
devidamente registrados, expedidos ou convalidados por Instituições de 
Ensino Superior do Brasil; b) Experiência Profissional Docente: Cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência 

106 032.890.353-10 EF4008 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital que diz: 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.  

 


