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

EDITAL Nº 30/2019/CTO/REI/IFTO, DE 29 DE MARÇO DE 2019
RETIFICAÇÃO N.º 3
PROCESSO SELETIVO DO MODELO DO UNIFORME ESCOLAR DO CAMPUS COLINAS DO
TOCANTINS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº
551/2018/REI/IFTO, de 11 de maio de 2018, publicada no Diário Oﬁcial da União de 15 de
maio de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública
a Re ﬁcação n.º 3 do Processo Sele vo para escolha do modelo do uniforme escolar
do Campus Colinas do Tocan ns, do Inss tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocan ns, obedecendo aos critérios e instruções estabelecidos , conforme segue:
Onde se lê:
8.1 Os trabalhos selecionados pela Comissão serão divulgados nos murais do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Colinas do Tocan ns do dia 08 de
maio de 2019.
8.2 No dia 15 de maio de 2019 ocorrerá votação direta, em urna lacrada e assinada por
representante da Comissão, na qual todos os discentes regularmente matriculados terão
direito a voto indicando sua opção para vencedor do modelo de uniforme.
Leia-se:
8.1 Os trabalhos selecionados pela Comissão serão divulgados nos murais do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Colinas do Tocan ns do dia 16 de Maio
de 2019.
8.2 No dia 22 de maio de 2019 ocorrerá votação direta, em urna lacrada e assinada por
representante da Comissão, na qual todos os discentes regularmente matriculados terão
direito a voto indicando sua opção para vencedor do modelo de uniforme.
Onde se lê:
9.2 A apuração do resultado preliminar ocorrerá no dia 15 de maio de 2019 no pá o do
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Colinas, após o encerramento
do período de votação.
9.3 O resultado preliminar será divulgado nos murais do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, Campus Colinas do Tocan ns, no dia 15 de maio de 2019.
Leia-se:
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9.2 A apuração do resultado preliminar ocorrerá no dia 22 de maio de 2019 no pá o do
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Colinas, após o encerramento
do período de votação.
9.3 O resultado preliminar será divulgado nos murais do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, Campus Colinas do Tocan ns, no dia 22 de maio de 2019.
Onde se lê:
12.1 A previsão para a divulgação do resultado ﬁnal será dia 20 de maio de 2019, nas
dependências do IFTO Campus Colinas do Tocan ns podendo sofrer alteração para antes ou
depois da data prevista.
Leia-se:
12.1 A previsão para a divulgação do resultado ﬁnal será dia 24 de maio de 2019, nas
dependências do IFTO Campus Colinas do Tocan ns podendo sofrer alteração para antes ou
depois da data prevista.
Onde se lê:
13.1 As a vidades para o Processo de Seleção do Programa de Assistência Estudan l
obedecerão às seguintes datas:
Datas
01/04/2019
03/04/2019
05/04/2019
05/04/2019 a 30/04/2019
02/05/2019
08/05/2019
08/05/2019 a 13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
20/05/2019

Cronograma a vidades
Publicação do Edital para escolha do Uniforme Escolar
Interposição de recursos contra o edital
Análise e divulgação dos recursos contra o edital
Período de inscrição e entrega dos trabalhos
Análise dos trabalhos pela Comissão Avaliadora
Divulgação dos modelos selecionados para votação
Interposição de recursos contra a análise da Comissão
Análise e divulgação dos recursos
Votação e Apuração
Divulgação do Resultado Preliminar
Interposição de recursos do resultado Preliminar da
votação
Análise e divulgação dos recursos e Divulgação do
Resultado Final

Leia-se:
13.1 As a vidades para o Processo de Seleção do Programa de Assistência Estudan l
obedecerão às seguintes datas:
Datas
01/04/2019
03/04/2019
05/04/2019
05/04/2019 a 30/04/2019
02/05/2019
16/05/2019

Cronograma a vidades
Publicação do Edital para escolha do Uniforme Escolar
Interposição de recursos contra o edital
Análise e divulgação dos recursos contra o edital
Período de inscrição e entrega dos trabalhos
Análise dos trabalhos pela Comissão Avaliadora
Divulgação dos modelos selecionados para votação
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17 e 20/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019

Interposição de recursos contra a análise da Comissão
Análise e divulgação dos recursos
Votação e Apuração
Divulgação do Resultado Preliminar
Interposição de recursos do resultado Preliminar da votação
Análise e divulgação dos recursos e Divulgação do Resultado Final

Onde se lê:
15.1 O(s) candidato(s) que se sen r prejudicado em algum momento acerca do(s)
procedimento(s) ou resultado(s) terá até o dia 16 de maio de 2019, observando as datas
conforme item 13 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, para interpor recurso, expondo mo vos e
jus ﬁca vas.
Leia-se:
15.1 O(s) candidato(s) que se sen r prejudicado em algum momento acerca do(s)
procedimento(s) ou resultado(s) terá até o dia 23 de maio de 2019, observando as datas
conforme item 13 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, para interpor recurso, expondo mo vos e
jus ﬁca vas.
Colinas do Tocan ns, 17 de maio de 2019.
Paulo Hernandes Gonçalves da Silva
Diretor-Geral pro tempore

Documento assinado eletronicamente por Paulo Hernandes Goncalves da Silva,
Diretor-geral, em 17/05/2019, às 10:24, 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 ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0678918 e o código CRC 029F8C48.

AV. Bernado Sayão, Chácara Raio de Sol, lote 29B — CEP 77.760-000 Colinas do Tocan ns/TO — (63)
9972-2908
portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br
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