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EDITAL Nº 66/2022/REI/IFTO, DE 31 DE AGOSTO DE 2022

RETIFICAÇÃO Nº 3
VESTIBULAR UNIFICADO 2023/1 PARA CURSOS TÉCNICOS E DE

GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS

 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, reconduzido pelo Decreto Presidencial de 9
de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 10 de maio de 2022,
seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
Retificação nº 3 do Edital de Vestibular Unificado,  com oferta de
3.000 vagas, sendo 1.705 vagas para cursos técnicos e 1.295 vagas para
cursos de graduação, todos na modalidade presencial, nos campi do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, para o
primeiro semestre letivo de 2023, conforme segue:
 
Onde se lê:
17. DAS MATRÍCULAS
[...]
17 .3 . Documentação necessária para os candidatos aprovados
efetuarem a matrícula:
17.3.1. Cursos técnicos integrados e concomitantes ao ensino
médio:
a) comprovante da pré-matrícula impresso (preenchido através do endereço
eletrônico https://sigaedu.ifto.edu.br);
b) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
c) certidão de nascimento ou casamento;
d) certificado escolar do ensino fundamental ou equivalente;
e) histórico escolar do ensino fundamental;
f) comprovante de matrícula do ensino médio (para os candidatos aos
cursos técnicos concomitantes ao ensino médio);
g) Carteira de Identidade;
h) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou comprovação de inscrição no CPF ou
documento de identificação em que conste o número do CPF;
i) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
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j) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral – TSE, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
k) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
l) comprovante de endereço residencial; e
m) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não
reflita sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser
reconhecidos pelo nome social, em consonância com o prescrito na
Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015.
17.3.2. Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio:
a) comprovante da pré-matrícula impresso (preenchido através do endereço
eletrônico https://sigaedu.ifto.edu.br);
b) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
c) certidão de nascimento ou casamento;
d) diploma escolar do ensino médio ou equivalente ;
e) histórico escolar do ensino médio;
f) Carteira de Identidade;
g) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de identificação
em que conste o número do CPF;
h) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
i) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
j) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
k) comprovante de endereço residencial; e
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita
sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de
janeiro de 2015.
17.3.3. Cursos de graduação:
a) comprovante de pré-matrícula impresso (preenchido através do endereço
eletrônico https://sigaedu.ifto.edu.br);
b) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
c) certidão de nascimento ou casamento;
d) certificado escolar do ensino médio ou equivalente;
e) histórico escolar do ensino médio;
f) Carteira de Identidade;
g) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de identificação
em que conste o número do CPF;

Etapas do Edital REI/IFTO 1832549         SEI 23235.020118/2022-10 / pg. 2



h) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
i) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição, ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
j) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
k)comprovante de endereço residencial; e
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita
sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de
janeiro de 2015.
[...]
 
Leia-se:
17. DAS MATRÍCULAS
[...]
17 .3 . Documentação necessária para os candidatos aprovados
efetuarem a matrícula:
17.3.1. Cursos técnicos integrados e concomitantes ao ensino
médio:
a) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
b) certidão de nascimento ou casamento;
c) certificado escolar do ensino fundamental ou equivalente;
d) histórico escolar do ensino fundamental;
e) comprovante de matrícula do ensino médio (para os candidatos aos
cursos técnicos concomitantes ao ensino médio);
f) Carteira de Identidade;
g) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou comprovação de inscrição no CPF ou
documento de identificação em que conste o número do CPF;
h) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
i) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral – TSE, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
j) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
k) comprovante de endereço residencial; e
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita
sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de
janeiro de 2015.
17.3.2. Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio:
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a) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
b) certidão de nascimento ou casamento;
c) diploma escolar do ensino médio ou equivalente ;
d) histórico escolar do ensino médio;
e) Carteira de Identidade;
f) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de identificação
em que conste o número do CPF;
g) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
h) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
i) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
j) comprovante de endereço residencial; e
k) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita
sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de
janeiro de 2015.
17.3.3. Cursos de graduação:
a) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
b) certidão de nascimento ou casamento;
c) certificado escolar do ensino médio ou equivalente;
d) histórico escolar do ensino médio;
e) Carteira de Identidade;
f) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de identificação
em que conste o número do CPF;
g) Título de Eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
h) comprovante de votação de todos os turnos da última eleição, ou certidão
de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
i) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos;
j)comprovante de endereço residencial; e
k) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita
sua identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de
janeiro de 2015.
[...]
 
Onde se lê:
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ANEXO XVI
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA

CAMPUS PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA DATAS

ARAGUAÍNA

CURSOS TÉCNICOS
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 7 a 12/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 16/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 16 a 18/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 20/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 20 a 23/1/2023

Matrícula da 3ª chamada 20, 23, 24
e 25/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 12 a 17/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 16 a 20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 23 a 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 27 e 30/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 31/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 31/1 a 2/2/2023
Matrícula da 3ª chamada 31/1 a 3/2/2023

ARAGUATINS

CURSOS TÉCNICOS
Pré-matrícula dos aprovados (on-

line) 2 a 18/1/2023
Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Agropecuária

integrado ao ensino médio
16 a 18/1/2023

Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Redes de

Computadores integrado ao ensino
médio

19/1/2023

Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Agropecuária
subsequente ao ensino médio

20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 24 a 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 25 e 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 28 a 31/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30 e 31/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-

line) 2 a 24/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 23 e 24/1/2023
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Convocação da 2ª chamada (on-line) 25/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 26 a 30/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 27 a 30/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 31/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 31/1 a 2/2/2023
Matrícula da 3ª chamada 1º e 2/2/2023

AVANÇADO
FORMOSO

DO
ARAGUAIA

CURSOS TÉCNICOS
Pré-matrícula dos aprovados (on-

line) 9 a 13/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 24 a 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-

line) 30/1 a 1º/2/2023
Matrícula da 3ª chamada 30/1 a 1º/2/2023

AVANÇADO
LAGOA DA
CONFUSÃO

CURSOS TÉCNICOS 
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 12/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 16/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 16 a 18/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 20/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 20 a 23/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

)
9/1/2023 a
12/1/2023

Matrícula da 1ª chamada 9/1/2023 a
13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 16/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

)
16/1/2023 a
18/1/2023

Matrícula da 2ª chamada 16/1/2023 a
19/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 20/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

)
20/1/2023 a
23/1/2023

Matrícula da 3ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

AVANÇADO
PEDRO

AFONSO

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 20/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 23 a 27/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 23 a 27/1/2023
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Convocação da 3ª chamada (on-line) 30/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 30/1 a 3/2/2023
Matrícula da 3ª chamada 30/1 a 3/2/2023

COLINAS DO
TOCANTINS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 13/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 24 a 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 30 e 31/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30 e 31/1/2023

DIANÓPOLIS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 12/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 16/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 16 a 18/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 20/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 20 a 23/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

GURUPI

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 13/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 13/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 24 a 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 30/1 a 1º/2/2023
Matrícula da 3ª chamada 30/1 a 1º/2/2023

PALMAS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 9 a 12/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 9 a 12/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 13/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 16 e 17/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 16 e 17/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 18/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 19 e 20/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 19 e 20/1/2023

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
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PARAÍSO DO
TOCANTINS

Pré-matrícula dos aprovados (on-line
) 10 a 17/1/2023

Matrícula da 1ª chamada 11 a 17/1/2023
Convocação da 2ª chamada (on-line) 18/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 19 e 20/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 19 e 20/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 23/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 24 e 25/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 24 e 25/1/2023

PORTO
NACIONAL

CURSOS TÉCNICOS
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 2 a 5/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 3 a 5/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 6/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 6 a 10/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 9 a 11/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 12/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 13 a 16/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 13 a 16/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Pré-matrícula dos aprovados (on-line

) 16 a 19/1/2023
Matrícula da 1ª chamada 17 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 20/1/2023
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line

) 20 a 24/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 23 e 24/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 25/1/2023
Pré-matrícula da 3ª chamada (on-line

) 26 e 27/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 26 e 27/1/2023

 
Leia-se:

ANEXO XVI
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA

CAMPUS MATRÍCULA DATAS

ARAGUAÍNA

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 20/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 25/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 25 a 27/1/2023

CURSOS TÉCNICOS
Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Agropecuária

integrado ao ensino médio
16, 17 e 18/1/2023

Matrícula da 1ª chamada para o
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ARAGUATINS

Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Redes de

Computadores integrado ao ensino
médio

19/1/2023

Matrícula da 1ª chamada para o
curso Técnico em Agropecuária
Subsequente ao ensino médio

20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 25 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30 a 31/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 23 a 24/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 25/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 27 a 30/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 31/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 1 a 2/2/2023

AVANÇADO
FORMOSO

DO
ARAGUAIA

CURSOS TÉCNICOS
Matrícula da 1ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 20/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 25/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 25 a 27/1/2023

AVANÇADO
LAGOA DA
CONFUSÃO

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 25/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 26/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 26 a 30/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 31/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 31/1 a 2/2/2023

AVANÇADO
PEDRO

AFONSO

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 9 a 21/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 23 a 27/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 30/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30/1 a 3/2/2023

COLINAS DO
TOCANTINS

CURSOS TÉCNICOS
Matrícula da 1ª chamada 16 a 20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 24/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 25 a 27/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 31/1 a 1/2/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30/1 a 1/2/2023

DIANÓPOLIS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 20/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 20, 23 e 24/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 25/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 25 a 27/1/2023
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GURUPI

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 20/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 23/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 24/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 25/1/2023

PALMAS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 19/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 19/1/2023 após às
18:00

Matrícula da 2ª chamada 20 a 23/1/2023
Convocação da 3ª chamada (on-line) 23/1/2023 após às

18:00
Matrícula da 3ª chamada 24 a 25/1/2023

PARAÍSO DO
TOCANTINS

CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 16 a 20/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 23/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 24 a 25/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 26/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 26 a 27/1/2023

PORTO
NACIONAL

CURSOS TÉCNICOS
Matrícula da 1ª chamada 16 a 18/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 19/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 20 a 23/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 24/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 25 a 27/1/2023

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Matrícula da 1ª chamada 19, 20 e 23/1/2023

Convocação da 2ª chamada (on-line) 24/1/2023
Matrícula da 2ª chamada 25 a 26/1/2023

Convocação da 3ª chamada (on-line) 27/1/2023
Matrícula da 3ª chamada 30 a 31/1/2023

Palmas, 12 de dezembro de 2022.
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR

Reitor do Instituto Federal do Tocantins

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 12/12/2022, às 18:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1832549 e o código CRC 76A1B14D.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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