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EDITAL N.º 59/2018/REI/IFTO, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018 

ANEXO V  

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES PARA RESERVA DE VAGAS 

 

Reserva de Vagas 

R8 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino fundamental em escola pública, no caso dos 

candidatos aos cursos técnicos integrados; que concluíram integralmente o ensino fundamental 

em escola pública e estejam matriculados e cursando o ensino médio em escola pública, no caso 

dos candidatos aos cursos técnicos concomitantes; que concluíram integralmente o ensino médio 

em escola pública, no caso dos candidatos aos cursos técnicos subsequentes, e que tenham renda 

superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no 

último censo do IBGE (26,41%). 

Documentação 

I – Documentos básicos necessários: 

 
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 

original para autenticação no campus); 

 

b) histórico escolar do ensino fundamental, no caso dos candidatos aos cursos técnicos integrados e 

concomitantes, e histórico escolar do ensino médio, no caso dos candidatos aos cursos técnicos 

subsequentes, de comprovação de escolaridade exigida no curso técnico para o qual está inscrito, 

integralmente concluído em escola pública (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 

original para autenticação no campus). Serão aceitas também declarações emitidas pelas secretarias 

das escolas, desde que atestem de forma clara em qual escola foram realizadas a primeira e a segunda 

fase do ensino fundamental (cursos técnicos integrados e concomitantes), e o primeiro, segundo e 

terceiro anos do ensino médio (cursos técnicos subsequentes); 

 

Eu _______________________________________________, candidato inscrito neste Processo 

Seletivo sob o número ________________________, declaro que entreguei os documentos acima 

marcados como requisito para concorrer à Reserva de Vaga _______, para o curso de 

_________________________________________________________________ no Campus 

_________________________________________ do Processo Seletivo Unificado 2019/1 do IFTO. 

Declaro ainda estar ciente de que a documentação será analisada por comissão multiprofissional. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

Situação: (   ) sem pendência  (   ) documentação pendente ____________________ 

Envelope recebido por: _________________________________________________________. 

Data: _______/_________/__________. 


