
  

  

  

  

  

  2021/20329/001716 

 

1 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 02/2019 – CCS/UNITINS – PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES 

 
 

Considerando a pandemia decorrente do Coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19), que impôs restrições à atuação da Administração Pública, ocasionadas 

pelas regras de controle sanitário. 

Considerando o Decreto Estadual n. 6.071, de 18 de março de 2020, que 

determinou, entre outras ações, a suspensão de atividades educacionais presenciais 

nos estabelecimentos de ensino. 

Considerando que, a fim de atender as recomendações de enfrentamento 

à pandemia pelo Coronavírus SARS-CoV-2, no âmbito na Universidade Estadual do 

Tocantins foram instituídas regras para substituição de aulas presenciais por aulas 

na modalidade à distância, conforme Portaria/UNITINS/N. 110/2020/GABREITOR. 

Considerando que a Universidade Estadual do Tocantins promoveu a 

continuidade das atividades de docência, com emprego de ferramentas tecnológicas 

e metodologias ativas, o que possibilitou que as atividades de ensino não fossem 

interrompidas, ocorrendo capacitação dos docentes para utilização das ferramentas 

necessárias à continuidade das aulas por meio da utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação. 

Considerando a edição, no âmbito federal, da Lei Complementar n. 

173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfretamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19) impondo proibições à União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal para contenção de despesas e controle de gastos públicos, dentre elas, a 

limitação de despesas que recaem sobre servidores públicos e concursos públicos, 

suspendendo, inclusive os prazos de validade dos concursos públicos. 

Considerando que, diante da pandemia e estado de calamidade em 

decorrência do Coronavírus, se tornou impossível a elaboração de processo seletivo 

simplificado. 

Considerando a vigência de Processo Seletivo Simplificado, por meio dos 

Editais n. 01/2019, n. 02/2019, n. 03/2019 e 04/2019, os quais atenderam os 

requisitos constitucionais e que os docentes contratados por meio destes receberam 

capacitação para se adequar à realização das aulas remotas, demonstrando-se que 

a prorrogação dos referidos editais é possível para a devida continuidade dos 
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serviços prestados por esta Instituição de Ensino Superior, tendo em vista que a 

paralisação causaria gravosos danos à comunidade acadêmica. 

Considerando que a prorrogação dos editais em evidência visa atender ao 

interesse público e dar continuidade aos serviços prestados pela UNITINS, devendo 

ser atendidas, no momento da contratação, as disposições da Lei Estadual n. 

3.422/2019, que versa sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos, do 

inciso IX, do art. 37, Constituição da República Federativa do Brasil. 

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 002/2019 – CCS/UNITINS – 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores, 

conforme elencado a seguir: 

 

1. Onde se lê:  

13.9 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 1 

(um) ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo 

ser prorrogado por igual período, uma única vez. 

 

2. Leia-se: 

13.9 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 2 

(dois) anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo 

ser prorrogado por igual período. 

 
 

Assinatura eletrônica 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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