Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Gurupi

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 21/2019/GUR/REI/IFTO, DE 17 DE
JUNHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AGROPECUÁRIA TROPICAL E EM
ARTE EDUCAÇÃO DO CAMPUS GURUPI DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS GURUPI, DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado
pela Portaria nº 550/2018/REITORIA/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, e nos termos da Lei n° 8.745 de 9 de
dezembro de 1993, e da Portaria Normativa n.º 1/2015/REITORIA/IFTO, torna
pública a 1ª retiﬁcação do edital abertura do Processo Seletivo para
preenchimento de vagas nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em
Agropecuária Tropical e em Arte Educação, para o segundo semestre letivo
de 2019, a ser ofertado no Campus Gurupi, em conformidade com o
disposto a seguir:
1.

ONDE SE LÊ:

6. INSCRIÇÃO
(...)
6.2. Período de inscrições: das 12:00 horas do dia 18 de junho às
23:59 horas do dia 25 de julho de 2019, considerando o horário de
Brasília.
2.

LEIA-SE:

6. INSCRIÇÃO
(...)
6.2. Período de inscrições: das 12:00 horas do dia 18 de junho às
23:59 horas do dia 08 de agosto de 2019, considerando o horário de
Brasília.
3.

ONDE SE LÊ:

8. ETAPAS DA SELEÇÃO
(...)
8.5.2. O local, horário e ordem de apresentação das entrevistas será
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divulgado no dia 30 de julho de 2019, no site www.ifto.edu.br/gurupi em
“Seletivos (Editais)”. A organização das entrevistas será conforme quadro
abaixo.
ENTREVISTA
DIAS
PREVISTOS

CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS NA ENTREVISTA

3 e 4 de
Agosto de
2019

- Capacidade de sustentação dos seus argumentos com
clareza, objetividade e conteúdo inter-relacionando ideias e
conceitos na área do curso;
- Aplicação prática;
- Expectativas proﬁssionais e acadêmicas do candidato em
relação ao curso;
- Capacidade de expor as ideias inter-relacionando com a
experiência de vida, experiência proﬁssional e o curso
pretendido;
- Somente para os candidatos ao curso em Arte Educação,
especiﬁcar de forma clara e objetiva a linha de pesquisa de
interesse, dentre as linhas de pesquisa do item 5.

4.

LEIA-SE:

8. ETAPAS DA SELEÇÃO
(...)
8.5.2. O local, horário e ordem de apresentação das entrevistas será
divulgado na data provável de 16 de agosto de 2019, no site
www.ifto.edu.br/gurupi em “Seletivos (Editais)”. A organização das
entrevistas será conforme quadro abaixo.
ENTREVISTA
DIAS
PREVISTOS

CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS NA ENTREVISTA

17 e 18 de
agosto de
2019

- Capacidade de sustentação dos seus argumentos com
clareza, objetividade e conteúdo inter-relacionando ideias e
conceitos na área do curso;
- Aplicação prática;
- Expectativas proﬁssionais e acadêmicas do candidato em
relação ao curso;
- Capacidade de expor as ideias inter-relacionando com a
experiência de vida, experiência proﬁssional e o curso
pretendido;
- Somente para os candidatos ao curso em Arte Educação,
especiﬁcar de forma clara e objetiva a linha de pesquisa de
interesse, dentre as linhas de pesquisa do item 5.

5.

ONDE SE LÊ:

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de agosto de 2019
no site www.ifto.edu.br/gurupi em “Seletivos (Editais)", conforme
Cronograma do Anexo I.
10.2. O resultado deﬁnitivo convocando os candidatos aprovados a
efetuarem matrícula será publicado a partir das 17 horas do dia 16 de agosto
de 2019.
6.

LEIA-SE:

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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10.1. O resultado preliminar da 1ª etapa será divulgado no dia 12 de
agosto de 2019 no site www.ifto.edu.br/gurupi em “Seletivos (Editais)",
conforme Cronograma do Anexo I.
10.2. O resultado deﬁnitivo da 1ª Etapa convocando os candidatos
classiﬁcados para entrevista será publicado a partir das 17 horas na data
provável de 16 de agosto de 2019.
10.3. O resultado preliminar da 2ª etapa será divulgado no dia 20 de
agosto de 2019 no site www.ifto.edu.br/gurupi em “Seletivos (Editais)",
conforme Cronograma do Anexo I.
10.2. O resultado deﬁnitivo da 2ª etapa será publicado a partir das 17
horas do dia 26 de agosto de 2019.
10.2. O resultado deﬁnitivo convocando os candidatos aprovados a
efetuarem matrícula será publicado a partir das 17 horas do dia 26 de agosto
de 2019.
7.

ONDE SE LÊ:

12. MATRÍCULAS
(...)
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão
convocados a matrícula em 13 de agosto de 2019 em 1ª chamada, data
a partir da qual poderão realizar a pré-matrícula (pré-cadastro).
12.3. A entrega da documentação de matrícula deverá ser realizada no
período de 14 a 16 de agosto de 2019 para os candidatos convocados
em 1ª
chamada,
na
Coordenação
de
Registros
Escolares
do Campus Gurupi situado na Alameda Madrid nº 545, Jardim Sevilha, GurupiTO, das 08 às 18 horas.
Restando vagas ociosas, será publicada uma 2ª chamada no dia 19 de
agosto para matrículas nos dias 20 e 21 de agosto de 2019.
8.

LEIA-SE:

12. MATRÍCULAS
(...)
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão
convocados a matrícula em 26 de agosto de 2019 em 1ª chamada, data
a partir da qual poderão realizar a pré-matrícula (pré-cadastro).
12.3. A entrega da documentação de matrícula deverá ser realizada no
período de 27 a 29 de agosto de 2019 para os candidatos convocados
em 1ª
chamada,
na
Coordenação
de
Registros
Escolares
do Campus Gurupi situado na Alameda Madrid nº 545, Jardim Sevilha, GurupiTO, das 08 às 18 horas.
12.3.1. Restando vagas ociosas, será publicada uma 2ª chamada no
dia 30 de agosto para matrículas nos dias 02 e 03 de setembro de
2019.
MARCELO ALVES TERRA
Diretor-geral do Campus Gurupi do IFTO
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alves Terra ,
Diretor-Geral, em 29/07/2019, às 17:27, 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 0739483 e o código CRC 69239AAD.

Alameda Madrid, 545 - Jardim Sevilha — CEP 77.410-470
Gurupi/TO — (63) 3311-5400
www.ifto.edu.br/gurupi — gurupi@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23338.014874/2019-56
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