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Orientações sobre as matrículas dos novatos para o primeiro semestre de 2022 do Campus 
Avançado Pedro Afonso do Tocantins do IFTO 

 

Período Atividade Como e onde? Horário Quem? 

10 a 
14/01/22 

Pré-matrículas dos aprovados 
on line no SIGA  1ª chamada 

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf 
conforme orientações do edital do seletivo 

00:00 às 23:59 Novatos 

10 a 
14/01/22 

● Matrícula da 1ª 
chamada 
● A matrícula poderá 
ser feita presencialmente ou o 
candidato poderá mandar a 
documentação via e-mail e em 
formato PDF para o 
seletivos.pedroafonso@ifto.ed
u.br, e deverá conter as 
seguintes informações no 
corpo do e-mail:  
● Nome completo 
● Telefone para 
contato;  
● Número de pessoas 
que residem na casa; 
● Total da renda das 
pessoas que trabalham e que 
moram na mesma casa.  
 
 

Documentação:  
a) comprovante de pré-matrícula impresso 

(preenchido através do site 
https://sigaedu.ifto.edu.br); 

b) uma foto colorida de 3x4 cm recente;) 
c) certidão de nascimento ou casamento (original) 
d) certificado escolar do ensino médio ou equivalente 

(original) 
e) histórico escolar do ensino médio (original) 
f) Carteira de Identidade (original) 
g) CPF (original) ou comprovação de inscrição no 

CPF ou documento de identificação em que conste 
o número do CPF; 

h) título de eleitor (original), para candidatos maiores 
de 18 (dezoito) anos; 

i) comprovante de quitação eleitoral de todos os 
turnos da última eleição (original), ou certidão de 
quitação eleitoral emitida pelo site 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 (original) 

k) comprovante de endereço residencial (cópia); 
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. 

08:00 às 12:00 
E das 14 às 18 

 
Novatos 

24/01/2022 
Convocação da segunda 
chamada 

Mesma documentação acima e mais informações no site 
https://seja.ifto.edu.br/20221/editais/edital-no-70-vestibular-
unificado-do-ifto/ 

 Novatos 

25 a 27 
/01/2022 

Matrícula da 2ª chamada 
● A matrícula poderá 
ser feita presencialmente ou o 
candidato poderá mandar a 
documentação via e-mail e em 
formato PDF para o 
seletivos.pedroafonso@ifto.ed
u.br, e deverá conter as 
seguintes informações no 

 
08:00 às 12:00 
E das 14 às 18 
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corpo do e-mail:  
● Nome completo 
● Telefone para 
contato;  
● Número de pessoas 
que residem na casa; 
● Total da renda das 
pessoas que trabalham e 
moram na mesma casa.  

 

28/01/2022 
Convocação da 3ª 
chamada 

   

31/01 e 
01/02/ 

Matrícula da 3ª chamada  
08:00 às 12:00 
E das 14 às 18 

 
Novatos 

17/01 a 
28/01/ 2022 

Renovação de matrículas 
dos veteranos  

Entrar no SIGA-Aluno, fazer a renovação de matrículas e 
gerar o comprovante. Encaminhar para 
cores.pedroafonso@ifto.edu.br 

08:00 às 12:00 
E das 14 às 18 

 
Veteranos  

02/02/2022 
 Início do Primeiro Bimestre 
Letivo 2022/1 

 
14:00 às 18:00 

E das 19 às 
22:00 

Novatos e  
Veteranos 

 


