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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 Araguaína

 
 

EDITAL N.º 16/ARN/REI/IFTO, DE 22 DE JULHO DE 2021
 

RETIFICAÇÃO Nº 1
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA
O CAMPUS ARAGUAÍNA, DO IFTO

 
 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ARAGUAÍNA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de abril de 2018, seção 2,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos da Lei n.º 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, e da Portaria Norma�va n.º 5/2019/REI/IFTO, de 12 de fevereiro
de 2019, torna pública a Re�ficação nº 1 do Processo Sele�vo Simplificado para contratação
de Professor Subs�tuto para o Campus Araguaína, do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Tocan�ns, em conformidade com o disposto a seguir:

1. ONDE SE LÊ:

1.1. "7.3 A inscrição será efetuada mediante o envio, para o endereço de e -
mail: sele�voprofessor.araguaina@i�o.edu.br, iden�ficado no assunto como: “INSCRIÇÃO:
EDITAL n.º 16/2021 – Nome completo do candidato”, dos seguintes documentos, de
forma digitalizada em formato PDF e em arquivo único:

I - Formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado, disponível
no enderenço eletrônico h�p://portal.i�o.edu.br/ (item obrigatório);

II - Diploma de graduação, conforme exigido no item 2.2 como requisito mínimo de
habilitação para a vaga (frente e verso) (item obrigatório);

III - Documento oficial de iden�dade com foto (item obrigatório); 

IV - Currículo La�es atualizado nos úl�mos seis meses e que contenha o endereço
(link) para verificação (item obrigatório); 

V - Documentos comprobatórios de �tulação e experiência docente, passíveis de
pontuação na Prova de Títulos, conforme critérios dispostos no Anexo III e observadas as
disposições do item 10 deste edital (item faculta�vo)."

2. LEIA-SE:

2.1. "7.3 A inscrição será efetuada mediante o envio, para o endereço de e -
mail: sele�voprofessor.araguaina@i�o.edu.br, iden�ficado no assunto como: “INSCRIÇÃO:
EDITAL n.º 16/2021 – Nome completo do candidato”, dos seguintes documentos, de
forma digitalizada em formato PDF e em arquivo único:

I - Formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado, disponível
no enderenço eletrônico h�p://portal.i�o.edu.br/ (item obrigatório);
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http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/seletivos-palmas/processo-seletivo/edital-n-o-2-2020-processo-seletivo-simplificado-para-contratacao-de-professor-substituto-para-o-campus-palmas-do-ifto-2013-areas-engenharia-eletrica-com-enfase-em-eletronica-engenharia-eletrica-com-enfase-em-sistemas-de-potencia-historia-letras-portugues
https://sei.ifto.edu.br/sei/seletivo.araguaina@ifto.edu.br
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/seletivos-palmas/processo-seletivo/edital-n-o-2-2020-processo-seletivo-simplificado-para-contratacao-de-professor-substituto-para-o-campus-palmas-do-ifto-2013-areas-engenharia-eletrica-com-enfase-em-eletronica-engenharia-eletrica-com-enfase-em-sistemas-de-potencia-historia-letras-portugues
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II - Diploma de graduação, conforme exigido no item 2.2 como requisito mínimo de
habilitação para a vaga (frente e verso) (item obrigatório);

III - Documento oficial de iden�dade com foto (item obrigatório); 

IV - Currículo La�es (item faculta�vo); 

V - Documentos comprobatórios de �tulação e experiência docente, passíveis de
pontuação na Prova de Títulos, conforme critérios dispostos no Anexo III e observadas as
disposições do item 10 deste edital (item faculta�vo)."
 

CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Fernandes Mateus, Diretor-
Geral, em 02/08/2021, às 15:43, 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 1363379 e o código CRC 23BCDFDF.
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Referência: Processo nº 23237.012811/2021-18 SEI nº 1363379
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