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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 Colinas do Tocan�ns

 
 

EDITAL Nº 42/2019/CTO/REI/IFTO, DE 17 DE MAIO DE 2019
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE BOLSAS AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL PARA O ANO LETIVO DE 2019, DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
 
 

ANEXO V
 
 

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,___________________________________________________________, inscrito no CPF
_____________________, estudante regularmente matriculado no curso de
___________________________ na modalidade:

(   ) Técnico integrado ao ensino médio

(   ) Superior

Do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns-IFTO, Campus Colinas do
Tocan�ns, estou ciente das minhas responsabilidades como Bolsista do PNAES 2019 nos
termos definidos nas normas e resoluções internas e conforme previsto no Edital nº
1/2019/CTO/REI/IFTO, de 10 de janeiro de 2019, assumo o compromisso de seguir
rigorosamente as orientações e parâmetros ins�tucionais para que possa manter meu
vínculo com o Programa. Nestes termos, comprometo-me:

Manter o mínimo de 85% de frequência, salvo em faltas jus�ficadas na forma da legislação
vigente em suas a�vidades acadêmicas;

Não infringir o Regulamento Interno do IFTO;

Não fazer uso indevido do bene�cio;

Acompanhar a divulgação das listas afixadas no mural situado ao lado do Setor de Nutrição e
da CORES no Bloco Ipê sobre os pagamentos realizados no CPF, sabendo que, após o
segundo envio, caso não seja realizado o saque, o pagamento será cancelado.

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do programa caso não cumpra as três
primeiras condicionalidades e caso, a qualquer tempo, sejam verificadas incoerências ou
omissão nas informações prestadas por mim durante o processo sele�vo para concessão das
Bolsas ou em qualquer uma das situações citadas neste Termo de Compromisso.

______________________________________________________
Assinatura do candidato, no caso de maiores de 18 anos,

ou dos responsáveis, no caso de
menores de 18 anos
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