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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO ELEITORAL 

 

EDITAL Nº 002/2021 – COMISSÃO ELEITORAL 

  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DA ELEIÇÃO PARA O PROVIMENTO 

DO CARGO DE DIRETOR DO CÂMPUS DE PALMAS/TO, DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO TOCANTINS (UNITINS). 

 

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com a legislação vigente, torna pública, a retificação do EDITAL Nº 001/2021 – 

COMISSÃO ELEITORAL, que promoveu a abertura do Processo Eleitoral, cujas 

alterações estão a seguir elencadas: 

 

1 - NO TÍTULO VIII, CAPÍTULO I – DO RESULTADO 

 

Onde se lê: 

Art. 33. Os diferentes segmentos que compõem a UNITINS possuem o mesmo peso 

de voto na consulta para escolha de Diretor de câmpus, de maneira que o resultado 
dos respectivos colégios eleitorais será calculado com base nas ponderações 
descritas a seguir:  
 
§1º O voto do professor efetivo, servidor técnico-administrativo e discente da 
UNITINS terá, para cada categoria, o peso de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e 
três por cento) e o resultado da consulta ao referido segmento, por candidato, será 
apurado mediante a aplicação da seguinte equação: 

 
_______________ 

 
 

Na qual:  

TVV é Total de votos válidos;  

TVVO é o total de votos obtidos pelo candidato X;  

TVVDO é o total de votos válidos de eleitores da respectiva categoria. 

 

Leia-se: 

Art. 33. Os diferentes segmentos que compõem a UNITINS possuem o mesmo peso 
de voto na consulta para escolha de Diretor de câmpus, de maneira que o resultado 
dos respectivos colégios eleitorais será calculado com base nas ponderações 
descritas a seguir:  
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§1º O voto do professor efetivo, servidor técnico-administrativo e discente da 
UNITINS terá, para cada categoria, o peso de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e 
três por cento) e o resultado da consulta ao referido segmento, por candidato, será 
apurado mediante a aplicação da seguinte equação: 
 

 
Na qual:  

TVV é Total de votos válidos;  

TVVO é o total de votos obtidos pelo candidato X;  

TVVDO é o total de votos válidos de eleitores da respectiva categoria. 

 

2 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Os demais dispositivos previstos no EDITAL Nº 001/2021 – COMISSÃO 

ELEITORAL permanecem inalterados. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 18 de janeiro de 2021. 
 
 

ALESSANDRA RUITA SANTOS CZAPSKI 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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