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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO

 
 

EDITAL N.º 13/2022/REI/IFTO, DE 18 DE MAIO DE 2022
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO PARA O CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO

 
 

ANEXO IX
 

 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO

(Para uso dos candidatos que necessitam de atendimento diferenciado)
Eu,____________________________________________________________________, RG
_____________, CPF ____________________, candidato inscrito para o cargo/área de
conhecimento________________________________________________________, inscrição
nº ____________________, residente em
____________________________________________, Bairro _______________________,
Cidade/UF ________________, telefone fixo (   ) ____________, celular (   ) ____________,
solicito atendimento diferenciado (*) para realização das provas do concurso público
referentes ao Edital nº 13/2022/REI/IFTO, de 18  de maio  de 2022. Tipo de deficiência:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Necessito do seguinte atendimento diferenciado: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nestes termos, peço deferimento.

 

Lagoa da Confusão, ____ de _____________ de 2022.

  
________________________________________________

Assinatura do candidato
 
 

(*) Ao requerimento deverão ser anexados cópia simples do CPF e o laudo médico (cópia 
simples ou original), expedido nos últimos 12 (doze) meses por médico especialista,

comprovando a necessidade de atendimento diferenciado e contendo a numeração do Código
Internacional de Doenças (CID).

 
Os documentos, requerimento, cópia do CPF e laudo médico, deverão ser encaminhados à

Comissão Organizadora do Concurso Público, via e-mail 
seletivo.lagoadaconfusao@ifto.edu.br

até a data estabelecida no Anexo I do edital do concurso público.
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Documento assinado eletronicamente por Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
18/05/2022, às 16:53, 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 1633601 e o código CRC E8A8E39C.
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