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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO

 
 

EDITAL N.º 20/2021/IFTO, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS
AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

 
 

ANEXO IV
 

 
 Lista de Documentos para Contrato

 

ITEM
Cédula de identidade/RG - cópia; 

CPF - cópia;

Comprovante de endereço; – conta de água, energia, telefone, dentre
outros (quando o comprovante não estiver no nome do candidato ou dos pais, deverá
ser apresentada declaração do proprietário afirmando que o candidato reside naquele
endereço);

Declaração/Atestado/comprovante de matrícula emitido pela Instituição
de Ensino, atualizado (até 30 dias antes da entrega), em papel timbrado e assinado pela
direção ou autoridade responsável pelos registros escolares/acadêmicos/secretaria,
constando o horário das aulas das disciplinas/componentes curriculares em que
o candidato está matriculado.

Histórico escolar/acadêmico constando as notas de todos as
disciplinas/componentes curriculares com respectivas cargas horárias cursadas, em
papel timbrado e assinado pela direção ou autoridade responsável pelos registros
escolares/acadêmicos/secretaria;

Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo Cartório
Eleitoral (exigido somente para maiores de 18 anos);

Certificado de reservista para todos os candidatos do sexo masculino;

Documento comprobatório de contemplação pelo Programa
Universidade para Todos - PROUNI e/ou Programa de Financiamento Estudantil –
FIES (exigido somente para estudantes que se enquadram nesta situação);

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Ribeiro da Silva, Diretor
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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 1479926 e o código CRC 7550AE9F.
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