2ª LISTA DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
SELETIVO 2015.1
1. As matrículas serão no dia 04/02/2015, no horário das 7h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min, junto à
Coordenação de Registros Escolares (CORES) – Campus Colinas do Tocantins do IFTO.
2. No ato da matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar originais e cópias da seguinte documentação:











3.
4.
5.

Registro de Nascimento;
Carteira de Identidade;
CPF;
Certificado de conclusão e histórico do Ensino Médio ou Estudos equivalentes ou Declaração de conclusão (Somente para
os alunos concludentes do ensino médio no ano de 2014, serão aceitas as declarações de conclusão, desde que na
declaração conste o prazo máximo de 30 dias para expedição do certificado. Para os alunos concludentes em anos
anteriores, somente com certificado e histórico.);
Título de Eleitor e comprovante da última eleição (p/maiores de 16 anos);
Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, somente para homens maiores de 18 anos;
3 fotos 3x4 recentes e iguais;
Comprovante de endereço (conta de água, telefone ou energia elétrica);
Preenchimento de ficha socioeconômico (entregue no ato da matrícula);
Toda a documentação comprobatória da política afirmativa, conforme item 3 deste edital, excetos os candidatos de ampla
concorrência.
O candidato que não apresentar todos os documentos citados no subitem 3 no prazo mencionado no edital perderá direito à
vaga.
O candidato aprovado que não efetivar sua matrícula no prazo estabelecido, será considerado desistente, sendo substituído
pelo candidato da lista de espera publicada no dia 27/01/2015, de acordo com a ordem de classificação para matrícula.
O aluno que não comparecer decorrido os 10 (dez) primeiros dias letivos do início das aulas, será considerado desistente e
substituído pelocandidato da lista de espera, de acordo com a ordem de classificação.
1

Colinas do Tocantins, 03 de fevereiro de 2015.

____________________________________

____________________________________

Paulo Hernandes Gonçalves da Silva
Diretor-geral pro tempore

Diego Coelho Abreu
Presidente da Comissão do Seletivo

* Versão original assinada

TÉCNICO EM INFORMÁTICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO
POLÍTICA 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ORDEM INSCRIÇÃO

NOME

Nota da Prova Redação Total PARTICIPACAO EM COTA SITUAÇÃO

30

155

RAYNARA BUENO

21

5,19

26,19 AMPLA CONCORRÊNCIA

EXCEDENTE

31

172

FRANCISCO DE ASSIS SILVA SALES

22

4,12

26,12 AMPLA CONCORRÊNCIA

EXCEDENTE
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