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EDITAL UNITINS/PROPESP/DIRPOSGRAD Nº 03/2021 - RETIFICAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Comissão de Seleção de 

Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital 

UNITINS/PROPESP/DIRPOSGRAD Nº 03/2021 que trata do Processo de Seleção de 

candidatos ao curso de Pós-Graduação Lato sensu em Direito Público com Ênfase em 

Ciências Criminais. As inscrições poderão ser realizadas no período de 16 de fevereiro 

a 02 de julho de 2021. 

 

Onde se lê: 

A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPESP), em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 1, de 

06 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior - 

CNE/CES e demais procedimentos instituídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Capes, torna público o Edital de inscrições para seleção de 

candidatos ao curso de Pós-Graduação Lato sensu em Direito Público com Ênfase em 

Ciências Criminais. As inscrições deverão ser realizadas no período de 16 de fevereiro 

a 10 de março de 2021, via internet, no site oficial da Unitins de concursos e seleções 

(https://www.unitins.br/Concursos/Publico/). 

 

Leia-se: 

A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPESP), em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 1, de 

06 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior - 

CNE/CES e demais procedimentos instituídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Capes, torna público o Edital de inscrições para seleção de 

candidatos ao curso de Pós-Graduação Lato sensu em Direito Público com Ênfase em 

Ciências Criminais. As inscrições deverão ser realizadas no período de 16 de fevereiro 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 10/03/2021 10:52:18.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 84B2757700BA78B3

https://www.unitins.br/Concursos/Publico/


 
Página 2 de 4 

 

 
 

 
 

a 02 de julho de 2021, via internet, no site oficial da Unitins de concursos e seleções 

(https://www.unitins.br/Concursos/Publico/). 

 
Em: 

 
1. DAS VAGAS, MODALIDADE, DESCRIÇÃO DO CURSO E LOCAL 

 

Onde se lê: 

1.5. Data prevista para início das aulas: 02 de abril de 2021  

 
Leia-se: 

1.5. Data prevista para início das aulas: 06 de agosto de 2021 

 
Em: 

 
3. DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Onde se lê: 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 16 de 

fevereiro a 10 de março de 2021, via internet. 

3.2. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar a documentação 

completa para o e-mail posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br. O prazo para envio 

terá início às 00h do dia 16 de fevereiro de 2021, com término às 23h59 do dia 

10 de março de 2021. Os documentos necessários são os listados a seguir: 

 

Leia-se: 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 16 de 

fevereiro a 02 de julho de 2021, via internet. 

3.2. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar a documentação 

completa para o e-mail posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br. O prazo para envio 

terá início às 00h do dia 16 de fevereiro de 2021, com término às 23h59 do dia 

02 de julho de 2021. Os documentos necessários são os listados a seguir: 
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Em: 

 
6. DO CRONOGRAMA 

Onde se lê: 

6.1. As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

Período/Data Etapas 

16/02/2021 Publicação do Edital 

16/02 a 10/03/2021 Apresentação das inscrições 

11 e 12/03/2021 Período de análise documental 

15/03/2021 Divulgação das solicitações classificadas 

16 e 17/03/2021 Período para apresentação de recursos 

18 e 19/03/2021 Período para análise dos recursos 

22/03/2021 Resultado Final 

23/03 a 30/03/2021 Matrícula 

 
Leia-se: 

6.1 As etapas do presente processo seletivo ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

Período/Data Etapas 

16/02/2021 Publicação do Edital 

16/02 a 02/07/2021 Apresentação das inscrições 

05 e 06/07/2021 Período de análise documental 

09/07/2021 Divulgação das solicitações classificadas 

10 a 12/07/2021 Período para apresentação de recursos 

13 e 14/07/2021 Período para análise dos recursos 

19/07/2021 Resultado Final 

20 a 28/07/2021 Matrícula 

 
Em: 

 
8. DO RESULTADO E SUA DIVULGAÇÃO 

Onde se lê: 

8.1. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 22 de 

março de 2021, no sítio eletrônico da Unitins, http://www.unitins.br. 
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Leia-se: 

8.1. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 19 de 

julho de 2021, no sítio eletrônico da Unitins, http://www.unitins.br. 

 
 
Em: 
 
9. DO RESULTADO E SUA DIUVULGAÇÃO  

 
Onde se lê: 

9.2. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá 

efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 23 a 30 de março de 2021, 

sua matrícula, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://www.unitins.br/iprotocolo/ e entrega via e-mail - 

posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br, dos seguintes documentos: 

 

Leia-se: 

9.2. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá 

efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 20 a 28 de agosto de 2021, 

sua matrícula, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://www.unitins.br/iprotocolo/ e entrega via e-mail - 

posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br, dos seguintes documentos: 

 
 
 

Augustinópolis, 10 de março de 2021. 
 

 
 

 Assinatura eletrônica  

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 

 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 10/03/2021 10:52:18.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 84B2757700BA78B3

http://www.unitins.br/
https://www.unitins.br/iprotocolo/
mailto:posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br
https://www.unitins.br/iprotocolo/
mailto:posgraduacaoaug.dpcc@unitins.br

