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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

 

Edital 2020/1 – 07 – CÂMPUS PARAÍSO 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com a Lei 

n. 3.458, de 17 de abril de 2019, torna público pelo presente EDITAL, o RESULTADO 

PRELIMINAR DE ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL, do 

Vestibular 2020/1, para o Câmpus de Paraíso, conforme arquivo anexo.  

 

1 – A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará no seu 

imediato indeferimento. 

 

2 - Caberá recurso da lista anexa, o qual deverá ser encaminhado, de maneira fundamentada, para o 

e-mail: (vestibular2020.1@unitins.br) até às 23h59min do dia 09/01/2020. Após esse período não 

serão aceitos pedidos de revisão. 

 

3 – O Resultado Final da análise das solicitações de Atendimento Especial está previsto para ser 

divulgado no endereço eletrônico <https://concursos.unitins.br/concursos/> no dia 13/01/2020, contra 

o qual não caberá qualquer recurso. 

 

4 – A candidata que tiver necessidade de amamentar e que teve sua solicitação deferida deverá levar 

um acompanhante no dia da realização das provas, o qual ficará em sala reservada para essa finalidade 

e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará 

as provas. Somente poderão permanecer no local de realização das provas, além da candidata e da 

criança lactente, um acompanhante adulto. Não será permitida a permanência de outras crianças ou 

acompanhantes. Não haverá tempo adicional para a candidata que tiver a necessidade de amamentar 

durante as provas. 

5 – A Unitins não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança e não se responsabilizará por 

solicitação de atendimento especial não recebida por fatores que tenham impossibilitado o recebimento 

dos documentos. 

6 – Não será permitida, durante o período de recurso, a apresentação ou complementação de 

documentos, bem como revisão destes. 

7 – Não serão aceitos documentos apresentados ou entregues no dia de aplicação das provas, mesmo 

que estejam em conformidade com o estabelecido em Edital. 

 

 

Palmas/TO, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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Atendimento Especial

Vestibular Presencial 2020/1 - Câmpus Paraíso

INSCRIÇÃO CANDIDATO CIDADE DE PROVA PARECER OBS

0000349613 MAÍSA GABRIELLE MARTINS RODRIGUES PARAÍSO DO TOCANTINS/TO INDEFERIDO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONFORME ITEM 6.2.1 DO EDITAL

0000351603 MARIA ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS PARAÍSO DO TOCANTINS/TO DEFERIDO

0000351111 PATRICIA DE SOUSA VASCONCELOS PARAÍSO DO TOCANTINS/TO DEFERIDO

0000349513 PHELIPE MESQUITA MOTA PARAÍSO DO TOCANTINS/TO DEFERIDO

0000353713 ROSELY PEREIRA DO NASCIMENTO MOREIRA SANTOS PARAÍSO DO TOCANTINS/TO INDEFERIDO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONFORME ITEM 6.1 DO EDITAL

0000353706 WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA PARAÍSO DO TOCANTINS/TO INDEFERIDO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONFORME ITEM 6.1 DO EDITAL
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