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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS DIANÓPOLIS

COMISSÃO LOCAL DO PROCESSO SELETIVO E VESTIBULAR 2019/1

 
 

CONVOCAÇÃO 2ª CHAMADA
 
 
 

EDITAL N.º 58/2018/REI/IFTO, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018 VESTIBULAR
UNIFICADO 2019/1 PARA OS CUROS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

 
 

 
 

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1.1. Os candidatos convocados deverão primeiramente fazer e imprimir a pré-
matrícula no link entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2019, depois comparecer ao Campus
Dianópolis / IFTO, nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019, das 7h às 19h, na Coordenação de
Registros Escolares (CORES), para efetuar a matrícula portando originais e cópias dos
seguintes documentos:

a) comprovante de pré-matrícula;
b) uma foto recente de 3x4 cm;
c) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 
d) certificado escolar do ensino médio ou equivalente (original e cópia),
e) histórico escolar do ensino médio (original e cópia);
f) documento de identificação (original e cópia),
g) CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de
identificação que conste o número do CPF;
h) cópia do título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de dezoito anos; 
i) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia),
ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE, para candidatos maiores de dezoito
anos;
j) documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do
sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos (original e cópia);
k) comprovante de endereço residencial (cópia);
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade
gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com
prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015 e
m) caderneta de vacinação, preferencialmente atualizada (cópia e original).
 
 
2. QUADRO DE DATAS

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
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2ª
Chamada

Divulgação: 19 de janeiro de 2019
Pré-Matrícula 2ª Chamada (fazer e imprimir no Link): 21 a 25 de janeiro de

2019.
Matrícula 2ª Chamada: 21 a 25 de janeiro de 2019, das 7h às 19h.

 
Obs.: O Candidato deverá imprimir o formulário no ato da realização do cadastro no link de
pré-matrícula.
 
3. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
3.1. Ampla Concorrência

Ordem Inscrição Nome
1 9319109778 GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA
2 9319107203 JHESSIKA LOYANE TAVARES DE SOUSA

 
4. CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
4.1. Ampla Concorrência

Ordem Inscrição Nome
1 9319107532 LUÍS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO

 
4.2. R4 candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola
pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita

Ordem Inscrição Nome
1 9319111066 LUDMILA RODRIGUES VIEIRA

 
Dianópolis, 19 de janeiro de 2019.

Fernando Holanda Vasconcelos 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Fernando Holanda Vasconcelos,
Presidente, em 19/01/2019, às 16:09, 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 no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0562870 e o código CRC 9ABDF456.
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