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EDITAL SIMPLIFICADO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Nº 03 - 2019/2 

 
O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a legislação vigente, torna público, pelo presente Edital, a alteração do 

EDITAL SIMPLIFICADO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Nº 01 - 2019/2, nos seguintes 

termos:  

  
Onde se lê: 

4.3 Após o preenchimento da ficha de solicitação de isenção de taxa, o candidato deverá imprimi-

la e entregá-la juntamente com o documento comprobatório, citado no item 4.2 deste Edital, na 

secretaria do câmpus para o qual concorre à vaga, nos dias 19 e 20/06/2019, das 8h às 12h das 

14h às 22h. 

Leia-se: 

4.3 Após o preenchimento da ficha de solicitação de isenção de taxa, o candidato deverá imprimi-

la e entregá-la juntamente com o documento comprobatório, citado no item 4.2 deste Edital, na 

secretaria do câmpus para o qual concorre à vaga, nos dias 19 e 24/06/2019, das 8h às 12h e das 

14h às 22h. 

 

Onde se lê: 

4.4 O resultado preliminar dos pedidos de isenção está previsto para ser divulgado no dia 

21/06/2019, no endereço eletrônico: <https://concursos.unitins.br/concursos/>. 

 

Leia-se: 

4.4 O resultado preliminar dos pedidos de isenção está previsto para ser divulgado no dia 

25/06/2019, no endereço eletrônico: <https://concursos.unitins.br/concursos/>. 

 

Onde se lê: 

4.4.1 Após a divulgação do resultado citado no subitem 4.4, o candidato terá das 8h até às 

23h59min do dia 22/06/2019 para encaminhar o recurso de contestação, pelo e-mail: 

transferênciaexterna2019.2@unitins.br. Não serão analisados recursos propostos após esse 

período. 
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Leia-se: 

4.4.1 Após a divulgação do resultado citado no subitem 4.4, o candidato terá das 8h até às 

23h59min do dia 26/06/2019 para encaminhar o recurso de contestação, pelo e-mail: 

transferenciaexterna2019.2@unitins.br. Não serão analisados recursos propostos após esse 

período. 

 

Onde se lê: 

4.5 A publicação definitiva da lista de isenções será disponibilizada no endereço eletrônico 

constante no item 4.1, no dia 24/06/2019, e não serão aceitos pedidos de revisão ou recursos 

desta lista. 

 

Leia-se: 

4.5 A publicação definitiva da lista de isenções será disponibilizada no endereço eletrônico 

constante no item 4.1, no dia 27/06/2019, e não serão aceitos pedidos de revisão ou recursos 

desta lista. 

 

Onde se lê: 

11 – DO CRONOGRAMA  

11.1 As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

JUNHO/2019 

14 (sexta-feira) Publicação do Edital. 

15 (sábado) 
Início do período de inscrição e do período de solicitação de isenção 

de taxa de inscrição. 

18 (terça-feira) Final do período para a solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

19 (quarta-feira) 
Início do período de entrega de documentos comprobatórios para 

isenção.  

20 (quinta-feira) 
Final do período de entrega dos documentos comprobatórios para 

isenção. 

21 (sexta-feira) Publicação do resultado preliminar da lista de isentos. 

22 (sábado) Prazo para recurso contra o resultado preliminar da lista de isentos. 

24 (segunda-feira) Resultado definitivo das solicitações de isenção. 

30 (domingo) Último dia de inscrição. 

JULHO/2019 
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01 (segunda-feira) Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

04 (quinta-feira) Divulgação da lista de inscritos. 

08 (segunda-feira) Início da 1ª etapa 

Início do período de entrega dos documentos. 

19 (sexta-feira) Último dia para a entrega dos documentos. 

22 (segunda-feira) Início da análise documental. 

27 (sábado) Último dia para análise documental. 

29 (segunda-feira) Publicação do resultado preliminar. 

30 (terça-feira) Interposição de recurso do resultado preliminar. 

31 (quarta-feira) 

Finalização da 1ª etapa 
Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final de 

classificação. 

AGOSTO/2019 

04 (domingo) 
Início da 2ª Etapa 
Realização da prova de redação. 

06 (terça-feira) 
Divulgação do resultado preliminar de classificação da prova de 
redação. 

07 (quarta-feira) Interposição de recurso do resultado preliminar. 

08 (quinta-feira) 
Finalização da 2ª Etapa 

Publicação do resultado definitivo após os recursos. 

 

Leia-se: 

11 – DO CRONOGRAMA  

11.1 As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

JUNHO/2019 

14 (sexta-feira) Publicação do Edital. 

15 (sábado) 
Início do período de inscrição e do período de solicitação de isenção 

de taxa de inscrição. 

18 (terça-feira) Final do período para a solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

19 (quarta-feira) 
Data inicial para entrega de documentos comprobatórios para 

isenção.  

24 (segunda-feira) 
Data final para entrega dos documentos comprobatórios para 
isenção. 

25 (terça-feira) Publicação do resultado preliminar da lista de isentos. 

26 (quarta-feira) Prazo para recurso contra o resultado preliminar da lista de isentos. 

27 (quinta-feira) Resultado definitivo das solicitações de isenção. 

30 (domingo) Último dia de inscrição. 

JULHO/2019 

01 (segunda-feira) Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 
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04 (quinta-feira) Divulgação da lista de inscritos. 

08 (segunda-feira) Início da 1ª etapa 

Início do período de entrega dos documentos. 

19 (sexta-feira) Último dia para a entrega dos documentos. 

22 (segunda-feira) Início da análise documental. 

27 (sábado) Último dia para análise documental. 

29 (segunda-feira) Publicação do resultado preliminar. 

30 (terça-feira) Interposição de recurso do resultado preliminar. 

31 (quarta-feira) 

Finalização da 1ª etapa 
Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final de 

classificação. 

AGOSTO/2019 

04 (domingo) 
Início da 2ª Etapa 
Realização da prova de redação. 

06 (terça-feira) 
Divulgação do resultado preliminar de classificação da prova de 
redação. 

07 (quarta-feira) Interposição de recurso do resultado preliminar. 

08 (quinta-feira) 
Finalização da 2ª Etapa 

Publicação do resultado definitivo após os recursos. 

 

Onde se lê: 

13.1 O(a) candidato(a) poderá recorrer do resultado de classificação da primeira etapa das 8h às 

23h59min do dia 30 de julho de 2019 e da segunda etapa das 8h às 23h59min do dia 07 de 

agosto de 2019, pelo e-mail: transferênciaexterna2019.2@unitins.br. 

 

Leia-se: 

13.1 O(a) candidato(a) poderá recorrer do resultado de classificação da primeira etapa das 8h às 

23h59min do dia 30 de julho de 2019 e da segunda etapa das 8h às 23h59min do dia 07 de 

agosto de 2019, pelo e-mail: transferenciaexterna2019.2@unitins.br. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palmas - TO, 18 de junho de 2019. 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Reitor 


