19/03/2021

SEI/IFTO - 1252195 - Anexo

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Araguaína

EDITAL Nº 8/2021/ARN/REI/IFTO, DE 19 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAGUAÍNA DO
IFTO
ANEXO V
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATO
Item
Documento
1
Cédula de iden dade - RG - original;
2
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - original;
Comprovante de endereço; – conta de água ou energia ou telefone, dentre outros
(quando o comprovante não es ver no nome do candidato ou dos pais, deverá ser
3
apresentada declaração do proprietário aﬁrmando que o candidato reside naquele
endereço) - original;
Declaração/Atestado/comprovante de matrícula emi do pela Ins tuição de Ensino,
atualizado (até 30 dias antes da entrega), em papel mbrado e assinado pela
direção
ou
autoridade
responsável
pelos
registros
4
escolares/acadêmicos/secretaria, constando o horário das aulas das
disciplinas/componentes curriculares em que o candidato está matriculado original;
Histórico
escolar/acadêmico
constando
as
notas
de
todos
as
disciplinas/componentes
curriculares
com
respec
vas
cargas
horárias
cursadas,
em
5
papel mbrado e assinado pela direção ou autoridade responsável pelos registros
escolares/acadêmicos/secretaria - original;
Título de eleitor ou cer dão de quitação eleitoral emi da pelo Cartório Eleitoral
6
(exigido somente para maiores de 18 anos) - original;
Cer ﬁcado de reservista para todos os candidatos do sexo masculino (exigido
7
somente para homens maiores de 18 anos) - original;
Documento emi do pelo órgão competente, comprobatório de contemplação pelo
Programa Universidade para Todos - PROUNI e/ou Programa de Financiamento
8
Estudan l – FIES (exigido somente para estudantes que se enquadram nesta
situação).

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Fernandes Mateus, DiretorGeral, em 19/03/2021, às 14:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?

ser

conferida

no

site

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1384350&infra_siste…
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1252195 e o código CRC 3231D9EE.

Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0328
portal.i o.edu.br/araguaina — araguaina@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23237.004436/2021-32
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