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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 5/2020/REI/IFTO, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020

RETIFICAÇÃO Nº 2

1º MOSTRA DE TALENTOS ARTE DA CASA
    

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da
União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a Re�ficação nº 2 da Chamada Pública que tem como obje�vo promover ação com
foco na diversidade humana por meio de produções ar�s�co-culturais, fomentando a
interação e o engajamento cole�vo dos servidores, para promoção de encontro virtual e
disseminação de prá�cas posi�vas e cria�vas como estratégia de combate aos efeitos do
isolamento �sico neste momento.

 

Onde se lê: 

1.2 Com o intuito de o�mizar a par�cipação dos servidores, a ação será realizada de forma
concomitante ao IDENTIDADE IFTO, que ocorrerá entre os dias  1º e 3 de dezembro de 2020.
Os vídeos selecionados serão exibidos durante a programação do evento; além disso, o
material será disponibilizado no site oficial do evento como forma de registro da par�cipação
do servidor. 

[...]

2.2 Pelo caráter emergencial e estratégico como ação de enfrentamento à Covid-19, o
processo de inscrição será realizado em formato simplificado. Os interessados deverão
realizar a inscrição entre os dias 5 e 20 de novembro de 2020 através
do link:  h�ps://forms.gle/mxFFmWXii4hLDuAW6.

[...]

4.3 O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado no dia 24 de novembro de
2020 no portal do IFTO e no e-mail ins�tucional.

[...]

5.1 Além da exibição dos trabalhos durante a programação do IDENTIDADE IFTO, os vídeos
selecionados serão exibidos nos canais de comunicação do IFTO. Além disso, serão
conferidos cer�ficados a todos os par�cipantes da ação. 

 

Leia-se:

1.2 Com o intuito de o�mizar a par�cipação dos servidores, a ação será realizada de forma
concomitante à Confraternização IFTO 2020, que ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2020.
Os vídeos selecionados serão exibidos durante a programação do evento; além disso, o

https://forms.gle/mxFFmWXii4hLDuAW6
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material será disponibilizado no site oficial do evento como forma de registro da par�cipação
do servidor. 

[...]

2.2 Pelo caráter emergencial e estratégico como ação de enfrentamento à Covid-19, o
processo de inscrição será realizado em formato simplificado. Os interessados deverão
realizar a inscrição entre os dias 5 de novembro e 7 de dezembro de 2020 através
do link:  h�ps://forms.gle/mxFFmWXii4hLDuAW6.

[...]

4.3 O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado até o dia 14 de dezembro de
2020 no portal do IFTO e no e-mail ins�tucional.

[...]

5.1 Além da exibição dos trabalhos durante a programação da Confraternização IFTO 2020,
os vídeos selecionados serão exibidos nos canais de comunicação do IFTO. Além disso, serão
conferidos cer�ficados a todos os par�cipantes da ação.

Palmas, 23 de novembro de 2020.
 
 

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
23/11/2020, às 09:06, 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 1145488 e o código CRC 4D0DFF72.

 
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor

Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200 
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23235.018689/2020-22 SEI nº 1145488

https://forms.gle/mxFFmWXii4hLDuAW6
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

