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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA - EDITAL Nº 04 - 2021/1 

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

legais e em conformidade com a legislação vigente, torna pública, a retificação do 

Edital Nº 01- 2021/1 que promoveu a abertura do Processo Seletivo de 

Transferência Externa, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

NO ITEM 5 - DA INSCRIÇÃO 
 

Onde se lê: 

5.1 A inscrição será feita via internet, exclusivamente, no endereço eletrônico: 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>, das 08h do dia 1º de dezembro de 

2020 até às 23h59min do dia 30 de dezembro de 2020. 

 
Leia-se: 

5.1 A inscrição será feita via internet, exclusivamente, no endereço eletrônico: 

<https://www.unitins.br/concursos/publico>, das 08h do dia 1º de dezembro de 

2020 até às 23h59min do dia 03 de janeiro de 2021. 

 

NO ITEM 6 - DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 

Onde se lê: 

6.2 O último dia para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição 

será o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Leia-se: 

6.2 O último dia para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição 

será o dia 04 de janeiro de 2021. 

 
NO ITEM 13 - CRONOGRAMA: 
 

Onde se lê: 
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13.1 As etapas do presente processo seletivo ocorrerão em conformidade com o 

cronograma abaixo: 

 

30/12/2020 Último dia de inscrição. 

31/12/2020 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

 

Leia-se: 

13.1 As etapas do presente processo seletivo ocorrerão em conformidade com o 

cronograma abaixo: 

 

03/01/2021 Último dia de inscrição. 

04/01/2021 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os demais dispositivos previstos no EDITAL Nº 01 - 2021/1 permanecem 

inalterados. 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 18 de dezembro de 2020. 

 
 
 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Reitor 
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