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EDITAL Nº 27 /2015/CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS/ IFTO, DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2015 
 

RETIFICAÇÃO Nº 1 
 
     A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
TOCANTINS, nomeada pela PORTARIA Nº 141/2015/CAMPUS COLINAS DO 
TOCANTINS/IFTO de 29/10/2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público 

a RETIFICAÇÃO nº 1 do edital de Seleção para os Cursos Técnicos em Informática e 
Agropecuária subsequente ao ensino médio. 

 
Onde se lê:  

 
4. POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

4.4.8. Política 9 – Estudantes com necessidades especiais:  

Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da 
deficiência, sendo que o candidato poderá passar por entrevista e avaliação por uma banca 
multiprofissional composta por médicos, assistentes sociais, pedagogos e psicólogos do IFTO 
para comprovação da documentação no ato da matrícula. 

 

Leia-se:  

4.4.8. Política 9 – Estudantes com necessidades especiais:  

Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da 
deficiência, sendo que o candidato poderá passar por entrevista e avaliação por uma banca 
multiprofissional composta por médicos, assistentes sociais, pedagogos e psicólogos do IFTO 
para comprovação da documentação de 20 a 25 de novembro de 2015, na coordenação de 
Assistência Estudantil. 

 

Rejane Marinho de Sousa 

Diretora-geral Substituta 

 

* Versão original assinada. 


