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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

 
EDITAL N.º 37/2017/REITORIA/IFTO, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017

RETIFICAÇÃO N.º 1 
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2018/1 PARA OS  CURSOS DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NAS FORMAS INTEGRADA,
CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE

PRESENCIAL

 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TOCANTINS, nomeado pelo Decreto Presidencial de 6 de maio de 2014, publicado no
Diário Oficial da União de 7 de maio de 2014, seção 2, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público a Retificação n.º 1 do Edital referente ao Processo Seletivo
Unificado, com oferta de 1.813 vagas, para ingresso em cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio, na modalidade
presencial, nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO
-, para o primeiro semestre letivo de 2018, conforme disposto a seguir:

 8. DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(...)

Onde se lê:

8.1.2.    R$10,00 (dez reais) para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino
médio ou 3kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá, devendo ser diversificados. Exemplo:
1kg de arroz, 1kg de feijão e 1kg de açúcar.

(...)

Leia-se:

8.1.2.    R$10,00 (dez reais) para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino
médio ou 2kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá, devendo ser diversificados. Exemplo:
1kg de arroz e 1kg de feijão.

 

 

ANEXO II
Onde se lê:

 

CRONOGRAMA

EVENTO QUADRO DE
DATAS

Publicação do edital 4/9/2017
Impugnação do edital 4 e 5/9/2017
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Inscrições 8 a 22/9/2017
Período de entrega de alimentos (dias úteis) 11 a 23/9/2017
Inclusão do nome social 11 a 20/9/2017
Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de vagas/ação
afirmativa/2ª opção (on-line) 8 a 22/9/2017

Solicitação de atendimentos especializado e/ou específico 11 a 20/9/2017
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 26/9/2017
Resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição 2/10/2017
Recurso contra o resultado da análise das solicitações de isenção da taxa
de inscrição 3 e 4/10/2017

Resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 6/10/2017
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 23/10/2017
Divulgação dos locais de provas 17/10/2017
Aplicação das provas 26/10/2017

Divulgação do gabarito preliminar 26/11/2017 -
Após as 20h

Recurso contra  o gabarito preliminar 27 e 28/11/2017
Resultado dos recursos e gabarito final 1º/11/2017
Convocação dos candidatos às reservas de vagas e ações afirmativas 5/11/2017
Prazo para entrega da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas 6 a 8/11/2017

Resultado da análise da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas 22/12/2017

Recurso (on-line) contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas 23 e 24/12/2017

Resultado preliminar do processo seletivo e da análise dos documentos 28/12/2017
Recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo 29 e 30/12/2017

Resultado final do processoseletivo 5/1/2018
 

 

Leia-se:

CRONOGRAMA

EVENTO QUADRO DE
DATAS

Publicação do edital 4/9/2017
Impugnação do edital 4 e 5/9/2017
Inscrições 8 a 22/10/2017
Período de entrega de alimentos (dias úteis) 11 a 23/10/2017
Inclusão do nome social 11 a 20/10/2017
Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de vagas/ação
afirmativa/2ª opção (on-line) 8 a 22/10/2017

Solicitação de atendimentos especializado e/ou específico 11 a 20/10/2017
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 26/9/2017
Resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição 2/10/2017
Recurso contra o resultado da análise das solicitações de isenção da taxa
de inscrição 3 e 4/10/2017

Resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 6/10/2017
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 23/10/2017



Etapas do Edital REI/IFTO 0160073         SEI 23235.022846/2017-07 / pg. 3

Divulgação dos locais de provas 17/11/2017
Aplicação das provas 26/11/2017

Divulgação do gabarito preliminar 26/11/2017 -
Após as 20h

Recurso contra  o gabarito preliminar 27 e 28/11/2017
Resultado dos recursos e gabarito final 1º/12/2017
Convocação dos candidatos às reservas de vagas e ações afirmativas 5/12/2017
Prazo para entrega da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas 6 a 8/12/2017

Resultado da análise da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas 22/12/2017

Recurso (on-line) contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas 23 e 24/12/2017

Resultado preliminar do processo seletivo e da análise dos documentos 28/12/2017
Recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo 29 e 30/12/2017

Resultado final do processoseletivo 5/1/2018
 

 
Francisco Nairton do Nascimento

Reitor do Instituto Federal do Tocantins

 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Nairton do Nascimento,
Reitor, em 06/09/2017, às 17:46, 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 0160073 e o código CRC DFF3C2DB.

 
 

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-450      Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23235.022846/2017-07 SEI nº 0160073
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