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                                                                               EDITAL RESULTADO FINAL Nº 06/2022 
                                                             

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA O CURSO DE MEDICINA 
UNITPAC 

O UNITPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, Instituição de Ensino Superior 
mantido pelo ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A, pessoa jurídica de direito 
privado, com endereço na Av. Filadélfia, nº 568, Setor Oeste, Araguaína/TO, CEP. nº 77.816-540, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 02.941.990/0001-98, neste ato representado por sua Reitora Carla Cristina Madeira de Azevedo, torna público o 
resultado final para o PROCESSO SELETIVO PARA O INGRESSO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO EM 
PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA DO UNITPAC para 2º semestre letivo, que inica dia 18/07/2022 à 16/12/2022 
exclusivo aos médicos com vínculo ativo junto à Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, Estado do Tocantins, e 
que atuam como preceptores no curso de Medicina do UNITPAC.  

 

Ana Carolina Oliveira Fernandes Classificado 

Bianca Ribeiro Alves Classificado 

Bruna Martins Neiva Bringel Classificado 

Cristiane Nunes Assis Classificado 

Juliana Matioli Silva Guirelle Classificado 

Lana Paula Dallpizzal Classificado 

Livia Fernandes Cruz Classificado 

Leticia Martins Soares Gomes Classificado 

Lucas Ferreira Dias da Silva Classificado 

Stefhanny Lohany Nunes Rodrigues Classificado 

  

 

 

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo contidas nos comunicados, neste Edital, em 
editais complementares, retificações do edital, avisos e comunicados a serem divulgados. 
Informações e orientações a respeito deste Processo poderão ser obtidas no UNITPAC, ou no endereço eletrônico 
www.unitpac.edu.br. 

É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos e comunicados 
referentes a este Processo que sejam divulgadas no endereço eletrônico www.unitpac.edu.br. 

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, 
retificação, aviso ou errata a serem divulgados no endereço eletrônico www.unitpac.edu.br. 

Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas e nas formas estabelecidas 
neste Edital. 

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização dos dados pessoais na 
Coordenação do Curso de Medicina/UNITPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS. 
Após o término do Processo, toda a documentação referente a este processo será encaminhada para arquivamento. 
Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações, 
relativos a este Processo que vierem a ser divulgados no endereço eletrônico www.unitpac.edu.br. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Medicina e Reitoria do UNITPAC. 

NOME DOS CANDIDATOS  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.unitpac.edu.br/
http://www.unitpac.edu.br/
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http://www.unitpac.edu.br/
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Será excluído, a qualquer época, mesmo depois de cadastrado, o candidato que, comprovadamente, para a realização 
do processo seletivo previsto nesse Edital, tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos. 
Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer adendos, retificações 
e editais complementares que vierem a ser publicados pela UNITPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS. 
Os candidatos aprovados que, no curso do desenvolvimento da pesquisa, não cumprirem as atividades exigidas pelo 
programa poderão ser desligados a qualquer momento da bolsa de pesquisa, ficando vaga a sua função para 
preenchimento por outro bolsista. 
O iníco do programa de bolsa de precptoria se dá a partir de 18/07/2022 à 16/12/2022, conforme caléndario da 
Instituição. 

 

 
Araguaína/TO, 27 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

 
UNITPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

Reitora
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