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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS

EDITAL N.º 14/2018/CTO/REI/IFTO, DE 17 DE MAIO DE 2018
RETIFICAÇÃO N.º 1
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA
ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº 616/2018/REITORIA/IFTO, de 25 de maio de 2018,
publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2018, seção 2, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna pública a Retificação n.º1 do Processo Seletivo de
Professor Substituto da área de Engenharia Agronômica, para o Campus Colinas do
Tocantins, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, conforme
disposto a seguir.
Onde se lê:
11. CRONOGRAMA
Data prevista

Atividade

Até 22/05/2018

Publicação do Edital

Local
colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br e Diário
Oficial da União

Inscrições exclusivamente por e-mail

colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br

Divulgação das inscrições homologadas e
das solicitações atendimento diferenciado
Interposição de recursos contra as inscrições
homologadas e atendimento

colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br
colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br

Resultado dos recursos contra as
inscrições homologadas e
atendimento diferenciado.
Divulgação da relação final de
inscritos e atendimento diferenciado.

colinas@ifto.edu.br /
/www.ifto.edu.br

Das 0h do dia
23/05/2018 às
23h59min do dia
03/06/2018
04/06/2018 até as
12h
04/06/2018 até
às 18h

05/06/2018 até as
16h

06/06/2018 às 8h

Sorteio do tema e horários da prova de
desempenho didático (ordem de
apresentação)

Coordenação de Gestão de
Pessoas do Campus

06/06/2018 até as
11h30min

Divulgação do tema e horários da
prova de desempenho didático.
Entrega da documentação
no Campus Colinas do Tocantins,
conforme consta no item 1.4.

colinas.ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br
Coordenação de
Gestão de Pessoas

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=425170&infra_sistema=100000100&i
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07/06/2018 às 8h
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08/06/2018 até as
20h

prova de desempenho
didático
Publicação
do
resultado
das
provas de desempenho didático e de títulos
Interposição de recursos contra o resultado
das provas de desempenho didático e de
títulos
Resultado dos recursos contra o resultado
das provas de desempenho didático e de
títulos

08/06/2018 até as
22h

Publicação do Resultado Final da Processo
seletivo

07/06/2018 até as
22h
08/06/2018 até as
12h

Realização

da

Sala de aula no pavimento
superior do Bloco Ipê
colinas.ifto.edu.br/
www.ifto.edu.br
colinas@ifto.edu.br
colinas.fto.edu.br/
www.ifto.edu.br
colinas.ifto.edu.br/
www.ifto.edu.br

Leia-se:
11. CRONOGRAMA
Data prevista

Atividade
Publicação do Edital

colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br e Diário
Oficial da União

Inscrições exclusivamente por e-mail

colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br

Divulgação das inscrições homologadas e
das solicitações atendimento diferenciado
Interposição de recursos contra as inscrições
homologadas e atendimento

colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br
colinas@ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br

Resultado dos recursos contra as
inscrições homologadas e
atendimento diferenciado.
Divulgação da relação final de
inscritos e atendimento diferenciado.

colinas@ifto.edu.br /
/www.ifto.edu.br

Até 22/05/2018
Das 0h do dia
23/05/2018 às
23h59min do dia
03/06/2018
04/06/2018 até as
12h
04/06/2018 até
às 18h

05/06/2018 até as
16h

06/06/2018 às 8h

Sorteio do tema e horários da prova de
desempenho didático (ordem de
apresentação)

06/06/2018 até as
11h30min

Divulgação do tema e horários da
prova de desempenho didático.
Entrega da documentação
no Campus Colinas do Tocantins,
conforme consta no item 1.4.

07/06/2018 às 8h
08/06/2018
11/06/2018 até as
12h
11/06/2018 até as
20h
12/06/2018

Local

Realização

da

prova de desempenho
didático
Publicação
do
resultado
das
provas de desempenho didático e de títulos
Interposição de recursos contra o resultado
das provas de desempenho didático e de
títulos
Resultado dos recursos contra o resultado
das provas de desempenho didático e de
títulos
Publicação do Resultado Final da Processo
seletivo

Coordenação de Gestão de
Pessoas do Campus
colinas.ifto.edu.br /
www.ifto.edu.br
Coordenação de
Gestão de Pessoas
Sala de aula no pavimento
superior do Bloco Ipê
colinas.ifto.edu.br/
www.ifto.edu.br
colinas@ifto.edu.br
colinas.fto.edu.br/
www.ifto.edu.br
colinas.ifto.edu.br/
www.ifto.edu.br

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=425170&infra_sistema=100000100&i

06/06/2018

:: SEI / IFTO - 0375088 - Etapas do Edital ::

Colinas do Tocantins, 5 de junho de 2018.
Rejane Marinho de Sousa
Diretora-geral substituta

Documento assinado eletronicamente por Rejane Marinho de Sousa, Diretorageral Substituta, em 06/06/2018, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A
autenticidade deste
documento
pode
ser conferida
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
verificador 0375088 e o código CRC 2C30D1B7.

no
o

site
código

AV. Bernado Sayão, S/N
Acesso a Frigorífico - Chácara Raio de Sol
CEP 77.760-000 Colinas do Tocantins - TO
(63) 9972-2908
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
Referência: Processo nº 23725.013805/2018-81
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https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=425170&infra_sistema=100000100&i

