
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

EDITAL N.º 60/2018/REI/IFTO, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

SELEÇÃO INTERNA DE DOCENTES DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – PARFOR/CAPES/IFTO

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA  DO  TOCANTINS ,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  3  de  abril
de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Lei n.º 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que
autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de
formação inicial e continuada de professores para a educação básica, a Portaria MEC/Capes
n.º 82, de 17 de abril de 2017, que aprova o Regulamento do Programa Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica – Parfor –, e a Portaria n.º 159, de 15 de agosto de 2017,
que altera a Portaria MEC/Capes n.º 82/2017, torna pública a homologação das inscrições do
edital de seleção de Professor Formador, vaga remanescente, para atuar no Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica no âmbito do IFTO (Parfor/Capes/IFTO), a ser
implementado  em conformidade  com o  número  de  cotas  de  bolsas  disponibilizado  pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes –, com o Projeto
Pedagógico de Curso e com as Portarias MEC/Capes n.º 82/2017 e n.º 159/2017, conforme
segue:

Campus: Palmas

Curso: Licenciatura em Educação Física - PARFOR

Candidato: ALEXANDRE MODESTO BRAUNE

Disciplina: Crescimento e Desenvolvimento Humano

Situação: NÃO HOMOLOGADO

Motivo(s):

O candidato não autuou no ato da inscrição no SEI os seguintes documentos digitalizados:

- declaração do Setor de Recursos Humanos informando que o docente pertence ao quadro
efetivo ativo do IFTO;

-  comprovação de experiência  de, no mínimo,  3  (três)  anos no magistério  superior,  com
discriminação das disciplinas ministradas;

- autodeclaração, assinada, atestando:

a) a disponibilidade de tempo e horário para o exercício da docência no Parfor/IFTO, em
períodos de férias dos professores-cursistas, inclusive aos sábados, feriados e recessos, e que
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pode se estender após o período das aulas, segundo as necessidades das atividades do módulo
a ser ofertado, previstas no PPC;

b) que não está em débito com a Capes por acúmulo indevido de bolsas;

d)  ser  docente  do  quadro  efetivo/permanente  do  IFTO  cursando  pós-graduação  stricto
sensu (mestrado ou doutorado), que não receba bolsa de agências de fomento (CNPq, Capes)
e que não esteja afastado de suas atividades docentes (apenas para o caso de docente que se
enquadre nesta condição);

-  documentos comprobatórios digitalizados, conforme as especificações apresentadas e na
mesma ordem dos itens da tabela do Anexo IV deste edital.

Palmas, 31 de outubro de 2018.

Antonio da Luz Júnior
Reitor do Instituto Federal do Tocantins

Documento assinado eletronicamente por  Antonio  da Luz Júnior,  Reitor,  em
31/10/2018, às 15:56, 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 0497883 e o código
CRC D2BC5152.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor Sul
CEP 77020-450      Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23235.022256/2018-57 SEI nº 0497883
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