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EDITAL Nº 26/2021/REI/IFTO, DE 2 DE JUNHO DE 2021
RETIFICAÇÃO Nº 1 

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA APLICADA EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO
PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA – PAP/APL

 
 

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, torna
pública a Re�ficação nº 1 do processo para Seleção de Projetos de Pesquisa Aplicada em
Arranjos Produ�vos Locais, a ser executado por servidores do Ins�tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocan�ns (IFTO), por meio do Programa de Apoio à Pesquisa (PAP),
aprovado pela Resolução nº 16 do Conselho Superior, de 5 de março de 2012, a ser
implementado no período de setembro de 2021 a junho de 2022, em conformidade com o
disposto a seguir:

1. ONDE SE LÊ: 

3. DOS REQUISITOS

 
3.1 São requisitos da equipe:
 
a) ser formada por, no mínimo, 2 (dois) membros, devendo 1 (um) ser o servidor(a)
proponente(a) do projeto e 1 (um), o(a) estudante do IFTO e, no máximo, 5 (nove) membros.
 
(...)
 

3.2. São requisitos do(a) proponente:

a) ser servidor do quadro efe�vo do IFTO, em exercício e com �tulação mínima de mestre;

b) dispor de carga horária de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais para a coordenação do
projeto durante o período estabelecido no cronograma de trabalho;

c) 

d) não estar lotado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI;

e) não se encontrar inadimplente ou com pendências com os programas geridos pela Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI;

f) não ocupar cargo de direção, CD1 ou CD2, na ins�tuição, ou cargos similares em outros
órgãos da administração pública.

(...)



 

2. LEIA-SE:
3. DOS REQUISITOS

 
3.1 São requisitos da equipe:
 
a) ser formada por, no mínimo, 2 (dois) membros, devendo 1 (um) ser o servidor(a)
proponente(a) do projeto e 1 (um), o(a) estudante do IFTO e, no máximo, 9 (nove) membros.
 
(...)
 

3.2. São requisitos do(a) proponente:

a) ser servidor do quadro efe�vo do IFTO, em exercício e com �tulação mínima de mestre;

b) dispor de carga horária de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais para a coordenação do
projeto durante o período estabelecido no cronograma de trabalho;

c) não estar lotado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI;

d) não se encontrar inadimplente ou com pendências com os programas geridos pela Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI;

e) não ocupar cargo de direção, CD1 ou CD2, na ins�tuição, ou cargos similares em outros
órgãos da administração pública.

(...)

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
29/06/2021, às 13:41, 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
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1337880 e o código CRC 035008B8.
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