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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Paraíso do Tocan ns

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021/PSO/REI/IFTO, DE 12 DE MARÇO DE 2021
RETIFICAÇÃO N° 01
CHAMADA PÚBLICA - ENTREGA DE CHIPS REMANESCENTES
O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PARAISO DO TOCANTINS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado(a) pela Portaria nº
457/2018/REI/IFTO, de 26 de Abril de 2018, torna pública a RETIFICAÇÃO N° 01 da
CHAMADA PÚBLICA nº 1/2021/PSO/REI/IFTO, de 12 de março de 2021, para entrega chips
do Projeto Alunos Conectados.
ONDE SE LÊ:

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Campus Paraiso do Tocan ns do IFTO, em decorrência do isolamento social causada
pela pandemia do novo Coronavírus, disponibiliza 116 (cento e dezesseis) chips com acesso
à internet para des nação aos discentes desta Unidade de Ensino que apresentem
diﬁculdade de acesso à internet, mediante cadastro de inscrição, autodeclaração de renda,
conforme critérios estabelecidos neste edital, e termo de responsabilidade, a serem
preenchidos
por
meio
de
formulário
disponível
no
endereço
h ps://forms.gle/3HWYALRWbUarmWNh6
por
meio
do
site
h p://www.i o.edu.br/porto no período de 12 a 18 de Fevereiro de 2021.
LEIA-SE:
1.1 O Campus Paraíso do Tocan ns do IFTO, em decorrência do isolamento social causada
pela pandemia do novo Coronavírus, disponibiliza 116 (cento e dezesseis) chips com acesso
à internet para des nação aos discentes desta Unidade de Ensino que apresentem
diﬁculdade de acesso à internet, mediante cadastro de inscrição, autodeclaração de renda,
conforme critérios estabelecidos neste edital, e termo de responsabilidade, a serem
preenchidos
por
meio
de
formulário
disponível
no
endereço
h ps://forms.gle/3HWYALRWbUarmWNh6
por
meio
do
site
h p://www.i o.edu.br/paraiso, no período de 12 a 18 de Março de 2021.
Paraíso do Tocan ns, 15 de março de 2021.
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Flávio Eliziário de Souza
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 15/03/2021, às 17:32, 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 1248502 e o código CRC 1B076AE5.
Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial — CEP 77.600-000 Paraíso do Tocan ns/TO — (63)
3361-0300
portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23234.005630/2021-65
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