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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2019 – CCS/UNITINS – PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES 

 
 

Considerando a publicação no Diário Oficial n.º 5.314, de 08 de março de 

2019, da Lei n.º 3.422, de 08 de março de 2019, a qual trouxe novas disposições 

acerca da contratação de pessoal por tempo determinado, revogando a Lei n.º 

1.978/2008; 

Considerando que a Lei n.º 3.422/2019 assegurou a vigência dos termos 

dos contratos temporários firmados sob a égide da Lei n.º 1.978/2008, devendo ser 

aplicada nas novas contratações e nas prorrogações contratuais realizadas após o 

inicia de sua vigência; 

Considerando que esta Universidade, em consonância com os princípios 

da legalidade, publicidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, deverá 

observar, também, o Edital n.º 001/2019 às novas contratações temporárias e 

eventuais prorrogações dos contratos já vigentes; 

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, com a Lei 3.124/2016 e com a Lei 

n.º 3.422/2019, torna pública a retificação ao Edital n.º 001/2019, conforme elencado 

a seguir: 

1. Onde se lê:  

13.8 O contrato terá vigência de 1 (um) ano, podendo, a critério da 

Unitins, tal prazo ser prorrogado uma única vez por igual período. 

Leia-se: 

13.8 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo, a critério 

da Unitins, ser prorrogado por igual período, nos termos do §2º, art. 

3º, da Lei n.º 3.422/2019.  

2. Onde se lê:  

13.10 O professor contratado poderá ter seu contrato rescindido de 

acordo com quaisquer das hipóteses previstas no artigo 6º da Lei 

1.978/2008. 

Leia-se: 
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13.10 O professor contratado poderá ter seu contrato rescindido de 

acordo com quaisquer das hipóteses previstas no artigo 6º da 

3.422/2019.  

 

 
 

Assinatura eletrônica 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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