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EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 09/2021 

 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, no uso 

de suas atribuições legais, considerando o ATO n. 820 – NM, publicado no Diário Oficial do 

Estado nº 5.667, de 18 de agosto de 2020, e na conformidade do artigo 10, inciso XV, do 

Estatuto desta Universidade, 

 

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 que a necessidade de docentes temporários ainda persiste para a 

efetiva continuidade da oferta de ensino superior nas unidades da Unitins em Augustinópolis, 

Araguatins, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins; 

 

Considerando a manifestação exarada pela Pró-Reitoria de Graduação da Unitins, 

que por meio de MEMO/UNITINS//Nº 08/2021/GABREITOR demonstrou 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 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 serviços prestados por esta Instituição de Ensino 

Superior, tendo em vista que a paralisação causaria gravosos danos à comunidade acadêmica. 

 

Considerando a manifestação exarada pela Diretoria Jurídica da Unitins, que 

por meio do DESPACHO/UNITINS/DJU Nº 15/2021, proferiu entendimento pela 

possibilidade legal da Universidade realizar a prorrogação da validade do certame; 

 

Considerando que a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação de Professores vigente tem como fim atender ao interesse público e dar 

continuidade aos serviços prestados pela Universidade Estadual do Tocantins, devendo ser 

atendidas, no momento da contratação, as disposições da Lei Estadual n.º 3.422/19, 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 da Constituição Federal; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º.  PRORROGAR, a vigência do Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação Temporária de Professores, por 02 (dois) anos, em conformidade com as 

disposições do item. 13.9 da Terceira Retificação ao Edital n. 001/2019 – CCS/UNITINS – 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores. 

 

  Art. 2º. Este Edital entra em vigor a partir da publicação. 

 

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

TOCANTINS - UNITINS, em Palmas - TO, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021. 

 

Assinado eletronicamente 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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