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I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DOS MUNICÍPIOS DE JAÚ DO TOCANTINS, 

PALMEIRÓPOLIS E SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

 

EDITAL Nº 04, de 02 de Março de 2020  

 

 

As PREFEITURAS MUNICIPAIS DE JAÚ DO TOCANTINS/TO, PALMEIRÓPOLIS/TO e SÃO 

SALVADOR DO TOCANTINS/TO tornam público o Edital de reaplicação das provas objetivas dos cargos de 

Psicólogo (Códigos JA16; PA27; SA23 e SA36), Técnico dos Sistemas Socioassistenciais (Código PA22) e 

Técnico de Nível Superior dos Sistemas Socioassistenciais (Código SA25). 

 

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

CRONOGRAMA  

MARÇO 2020 

Dia 02 – segunda-feira 
Previsão de publicação dos locais de provas no Portal da UNITINS 

(www.unitins.br) 

Dia 08 – Domingo APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

Dia 09 – segunda-feira Divulgação do gabarito preliminar 

Dias 10 e 11– terça e quarta-

feira 

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar, até as 23h59min, 

com envio do Formulário constante no Anexo VIII, pelo e-mail 

concurso.psj@unitins.br. 

Dia 16 – segunda-feira Publicação do gabarito definitivo 

Dia 20 - sexta-feira 
Data provável de divulgação do resultado final e publicação no Portal da 

UNITINS (www.unitins.br) 

*As datas constantes no cronograma podem sofrer alterações. Caso isso ocorra, haverá a devida divulgação no site 

da Instituição. 

 

1 DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 

 

1.1 A Prova Objetiva de Conhecimentos será realizada conforme o especificado no Tabela a seguir: 

APLICAÇÃO DAS PROVAS 

DATA DA 

APLICAÇÃO 

TURNO FECHAMENTO 

DOS PORTÕES 

HORÁRIO 

DE 

INÍCIO 

DURAÇÃO 

DA PROVA 

CARGOS 

08/03/2020 Matutino 08 horas 08h10min 4 horas 

Psicólogo, Técnico dos Sistemas 

Socioassistênciais e Técnico de 

Nível Superior dos Sistemas 

Socioassistenciais. 
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1.2 No horário destinado às provas, está incluso o tempo para a leitura dos avisos gerais e para a transcrição 

das respostas para os espaços próprios do cartão de resposta. 

1.3 O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas no mínimo uma hora 

antes do horário fixado para o início das provas munido apenas de caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, fabricada em material transparente, de seu Documento de Identidade (original) que bem o 

identifique e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, borracha e/ou caneta fabricada em material não 

transparente durante a realização das provas. 

1.4 Somente será admitida a entrada na sala de provas do candidato que estiver portando documento de 

identidade original que bem o identifique, conforme subitem 8.3 do Edital nº 01/2019 de Abertura do 

concurso. 

1.5 Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, impreterivelmente, às 8 

horas. O candidato que chegar após o fechamento dos portões não poderá entrar no prédio e será 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

1.6 O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação da prova, mediante autorização, levando 

consigo apenas o caderno de prova, a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à 

realização da prova. 

1.7 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala de aplicação de provas juntos, mesmo que um deles já 

tenha terminado de responder às questões. 

1.8 A Prova Objetiva de Conhecimentos será constituída de 40 questões objetivas, no formato de múltipla 

escolha sobre os conteúdos elencados no Anexo IV deste edital e agrupadas em Áreas de Conhecimento. 

1.8.1 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), tendo 

uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, no Cartão de respostas, para 

cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, sendo 

que o candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com 

o comando da questão. 

1.8.2 O candidato deverá marcar no Cartão de Respostas, para cada questão, somente uma das opções 

(alternativas) de resposta, sendo atribuída nota zero à questão com mais de uma opção marcada, sem 

opção marcada ou, ainda, com emenda ou rasura, ainda que legível. 

1.9 Cada questão da Prova Objetiva de Conhecimentos valerá 1 (um) ponto, totalizando a pontuação de 0 a 40 

(quarenta) pontos. 

1.10 O Cartão de respostas é de preenchimento obrigatório e será o único documento válido para a 

correção da Prova. NÃO O AMASSE, NEM O RASURE. Preencha-o com caneta esferográfica 

transparente de tinta preta ou azul. O candidato deverá assinar seu nome completo no verso do 

cartão de respostas, sob pena de desclassificação. 

1.10.1 O preenchimento do cartão de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Provas e no próprio cartão de 

respostas.  

1.10.2 O candidato somente poderá colocar sua assinatura, identidade e/ou número de inscrição nos locais 

indicados nas provas e no verso do cartão resposta.  

1.10.3 Não será corrigida a questão que contenha, no cartão de respostas, mais de uma marcação, emenda ou 

rasura e será atribuída pontuação zero a ela. 

1.11 O cartão de resposta será distribuído ao candidato após o início das provas. 

1.12 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de 

inscrição e o número de seu documento de identidade. 
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1.13 Não haverá substituição do Cartão de Resposta devido a erro no seu preenchimento, salvo se for de 

responsabilidade da Instituição, bem como não haverá substituição por erro ou descuido do candidato. 

1.14 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o cartão 

de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização de seu 

processamento eletrônico. 

1.15 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver o Cartão de respostas. 

 

2 DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 

2.1 Os recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas deverão ser encaminhados pelo e-

mail concurso.psj@unitins.br, nos dias 10 e 11/03/2020, até às 23h59min do dia 11/03/2020. 

2.2 Os recursos deverão ser enviados devidamente fundamentados, com Formulário de Recursos de 

Questões (Anexo VIII) devidamente preenchido. Deverá ser feito um recurso para cada questão, 

sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

2.3 Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo, enviados por fax ou pelos Correios e não serão 

aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do Cartão de Resposta. 

2.4 Os recursos serão analisados e, havendo alterações de gabarito preliminar ou anulação de questão, as 

alterações serão divulgadas no gabarito definitivo no endereço eletrônico 

<https://concursos.unitins.br/concursos/ >, no dia 16/03/2020. Não serão encaminhadas respostas 

individuais ao candidato. 

2.5 Se do exame do recurso resultar anulação de questão da prova objetiva, os pontos correspondentes a essa 

questão serão distribuídos a todos os candidatos. Se o recurso resultar em mudança da alternativa, essa 

mudança valerá para todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

2.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão dos recursos ou recurso do gabarito oficial definitivo. 

2.7 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

 

3 DA CLASSIFICAÇÃO  

 

3.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação para cada cargo, observando-se o 

total de pontos obtidos em todas as questões da prova Objetiva de Conhecimentos. 

3.2 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se com deficiência, se não eliminados no concurso, 

terão seus nomes publicados em lista à parte. 

3.3 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na ordem a seguir, 

sucessivamente:  

a) o candidato mais idoso, considerando o último dia de inscrição no processo;   

b) obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;  

c) obtiver o maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa. 

3.4 Será reprovado e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do 

total de pontos da prova. 

3.5 O candidato eliminado não terá classificação alguma no concurso público. 

3.6 A divulgação do resultado final da relação dos candidatos classificados e aprovados neste Concurso 

Público está prevista para ser divulgada até o dia 20/03/2020, por meio do endereço eletrônico 

https://concursos.unitins.br/concursos/
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<https://concursos.unitins.br/concursos/>, em conformidade com as normas estabelecidas no presente 

Edital. 

3.7 A divulgação da relação dos candidatos selecionados será feita por ordem de classificação. 

3.8 As informações sobre os resultados deste Concurso Público serão divulgadas no endereço eletrônico < 

https://concursos.unitins.br/concursos/>. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 A Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) divulgará, sempre que necessário, normas 

complementares e comunicados oficiais sobre o Concurso Público regido por este Edital e pelo Edital nº 

01/2019 de Abertura do Concurso, pelo endereço eletrônico < https://concursos.unitins.br/concursos/>. 

4.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este concurso público. 

4.3 A UNITINS não enviará mensagens para candidatos por meio de mensagens de texto (SMS, 

Whatsapp e semelhantes), nem autoriza qualquer pessoa ou instituição a fazê-lo em seu nome. Dessa 

forma, mensagens desse tipo, supostamente enviadas pela UNITINS, devem ser desconsideradas.   

4.4 São meios de comunicação oficiais da UNITINS somente o site <https://concursos.unitins.br/concursos/> e 

o e-mail concurso.psj@unitins.br. 

4.5 As demais disposições do Edital nº 01/2019 DE ABERTURA DO CONCURSO, aqui não referidas, as 

instruções contidas nas capas de provas, bem como os editais complementares e avisos oficiais divulgados 

pela UNITINS, permanecem ratificados. 

 

 

 

Palmas - TO, 02 de março de 2020. 

 

 

ONASSYS MOREIRA COSTA 

Prefeito de Jaú do Tocantins 

 

 

FÁBIO PEREIRA VAZ 

Prefeito de Palmeirópolis 

 

 

ANDRÉ MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS 

Prefeito de São Salvador do Tocantins 
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