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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

EDITAL N.º 14/2021/PSO/REI/IFTO, DE 18 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DO IFTO PARA
ATUAÇÃO EM PROJETO DO PROGRAMA IF MAIS EMPREENDEDOR
ANEXO I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL
(para menores de 18 anos)
Título do projeto: _______________________________________________________
Nome do estudante: ____________________________________________________
CPF: _____._____._____-___
Declaro conhecer e aceitar os critérios e as normas que regem o Edital nº 10/2021/REI/IFTO, de 31 de março de
2021, no qual o estudante __________________________________________, neste ato sob minha
responsabilidade, participará desenvolvendo as atividades, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e
receberá durante a vigência do programa o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à bolsa,
durante 6 (seis) meses.
Assumo o compromisso de devolver à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino
Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA), em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s)
indevidamente, caso os requisitos e os compromissos do plano de trabalho do projeto mencionado não sejam
cumpridos.
Certifico como verdadeiras as informações prestadas acima e autorizo o estudante identificado a participar do
programa, nas condições definidas no edital.
Local/UF, data.
Assinatura do responsável: ______________________________________________
Nome completo do responsável*: _________________________________________
CPF do responsável: _____._____._____-___
Telefone: (___) __________-________
E-mail:_______________________________________________________________
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1432068&infra_sistema=1…
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* Necessário anexar cópia do RG do responsável.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 11/05/2021, às 16:57, 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 1296841 e o código CRC 54393C8D.

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
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