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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Campus Avançado Formoso do Araguaia
Direção

 
 

EDITAL Nº 12/FAR/REI/IFTO, DE 13 DE MAIO DE 2021
 

RETIFICAÇÃO Nº 1

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA
O CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA DO IFTO

 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria
6/2019/REI/IFTO, de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de
janeiro de 2019, seção 2, página 28, no uso de suas atribuições legais e regimentais e nos
termos da Lei n.° 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 Avançado
Formoso do Araguaia do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns,
em conformidade com o disposto a seguir.

1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL

ONDE SE LÊ:

2.3. Os candidatos classificados na vaga ofertada por este edital serão, em regra, lotados
no Campus Avançado Formoso do Araguaia do IFTO, ressalvada a hipótese do item 19.3.
deste edital.

 
LEIA-SE:
2.3. Os candidatos classificados na vaga ofertada por este edital serão, em regra, lotados
no Campus Avançado Formoso do Araguaia do IFTO, ressalvada a hipótese do subitem 19.6.
deste edital.
____________________________________________________________________________
ONDE SE LÊ:

14.4. Os recursos deverão ser feitos em formulário próprio, disponível no Anexo VII deste
Edital, devendo o candidato preenchê-lo, digitalizá-lo e enviá-lo para o e-
mail sele�vo.formoso@i�o.edu.br dentro dos prazos estabelecidos neste edital para cada
etapa, conforme Anexo I.

 

LEIA-SE:
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14.4. Os recursos deverão ser elaborados em formulário próprio, disponível no Anexo
VII deste Edital, devendo o candidato preencher, assinar, digitalizar e enviar o documento
para o e-mail "sele�vo.formoso@i�o.edu.br", dentro dos prazos estabelecidos neste edital
para cada etapa, conforme Anexo I.

____________________________________________________________________________

ONDE SE LÊ:

14.7. Serão indeferidos os recursos apresentados em formato diverso do Formulário
constante no Anexo VII deste Edital, que não atenderem ao procedimento de protocolo
descrito no item 13.2, bem como aqueles que não apresentarem fundamentação coerente
e/ou com pedido inconsistente.

 
LEIA-SE:

14.7. Serão indeferidos os recursos apresentados em formato diverso do Formulário
constante no Anexo VII deste Edital, que não atenderem ao procedimento de protocolo
descrito no subitem 14.4., bem como aqueles que não apresentarem fundamentação
coerente e/ou com pedido inconsistente.

____________________________________________________________________________

ONDE SE LÊ:

16.3. Caso a situação descrita no item 15.2 seja declarada pelo candidato no Formulário de
Inscrição (Anexo II), o candidato não terá sua inscrição homologada.

 
LEIA-SE:
16.3. Caso a situação descrita no subitem 16.2. seja declarada pelo candidato no Formulário
de Inscrição (Anexo II), o candidato não terá sua inscrição homologada.
____________________________________________________________________________
ONDE SE LÊ:

18.4. Serão indeferidos pedidos de impugnação não fundamentados ou que forem
apresentados sem a observância do procedimento de protocolo estabelecido no item 17.1.

 
LEIA-SE:
18.4. Serão indeferidos pedidos de impugnação não fundamentados ou que forem
apresentados sem a observância do procedimento de protocolo estabelecido no subitem
18.1.
 

MANOEL DELINTRO DE CASTRO NETO
Diretor

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 19/05/2021, às 21:30, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1304389 e o código CRC 4CCA1262.
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