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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 Lagoa da Confusão

 
 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 24/2022/LCO/REI/IFTO, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

CHAMADA PÚBLICA PARA ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA DO CAMPUS AVANÇADO
LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO

 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO DA LAGOA DA CONFUSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria
n.º 552/2022/REI/IFTO, de 10 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 12 de 
maio de 2022, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
realização do processo de escolha do nome da Biblioteca do Campus Avançado Lagoa da
Confusão do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns - IFTO –, em
conformidade com o disposto a seguir:

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A chamada Pública des�na-se a receber das comunidades interna e externa, propostas
de nomes para a Biblioteca do Campus Avançado Lagoa da Confusão a serem analisadas e
julgadas pela Comissão criada para esta finalidade e, posteriormente, colocadas em votação
para a escolha do nome que, segundo a comunidade, melhor represente a iden�dade deste
espaço.

1.2. A Chamada Pública será regida por este edital e promovida pelo Campus Avançado
Lagoa da Confusão do Ins�tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocan�ns e
executada pela Comissão designada pela Portaria REI/IFTO nº 1530/2022, de 11 de
novembro de 2022.

2. DO OBJETIVO

2.1. O presente concurso tem como finalidade escolher o nome da Biblioteca do IFTO,
Campus Avançado Lagoa da Confusão. O nome escolhido será adotado como iden�ficação
oficial da Biblioteca. 

3. DOS REQUISITOS

3.1.  Esta chamada pública é direcionada a toda a comunidade interna ou externa, podendo
par�cipar, servidores, discentes, docentes, técnicos administra�vos, e demais cidadãos. 

3.2. Membros da comissão de análise e julgamento das propostas não poderão se inscrever
nesta chamada pública.

4. DOS CRITÉRIOS

4.1. A proposta de nome deverá se enquadrar em pelo menos uma das seguintes
categorias: 
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4.1.1. nome que faça homenagem a uma pessoa;

4.1.2. nome que retrate uma caracterís�ca regional;

4.2. Nos dois casos, a proposta de nome deverá ser acompanhada de:

4.2.1. texto demonstrando o reconhecimento dos serviços prestados à população pela
pessoa homenageada ou o reconhecimento da caracterís�ca regional; e

4.2.2. jus�fica�va do porquê o nome trará iden�dade e pertencimento à Biblioteca do
Campus.

4.3. Conforme estabelece a Lei. nº 6.454, de 24 de outubro de 1997 somente poderão ser
indicados nomes para homenagens póstumas.

4.4. É vedada a indicação de pessoas que já foram homenageadas na cidade da Lagoa da
Confusão com nomes de logradouros e prédios públicos.

4.5. Membros da comissão de análise e julgamento das propostas não poderão se inscrever
nesta chamada pública.

4.6. Observação: A designação de bem público é algo que comumente atravessa gerações,
e isso representa uma homenagem grandiosa que não pode ser conferida a quem não
mereça. Esse mérito está relacionado ao reconhecimento de serviços prestados à população,
que diretamente ou por seus representantes, honra o benfeitor ao perpetuar publicamente a
sua memória.

 

5. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

A proposta do nome poderá ser entregue diretamente para o responsável técnico pela
Biblioteca do Campus Lagoa da Confusão das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, mediante
o preenchimento dos Anexos I e II deste edital, ou pode ser encaminhada por meio do
preenchimento do Formulário Google no seguinte endereço:

h�ps://docs.google.com/forms/d/1Ma07hdOQwGohAJh2Nn6ucfHS5pMhfKLn2vtk_zv2ok8

/edit

5.1. As propostas deverão ser encaminhadas até o dia 07 de fevereiro de 2023.

6. DO CRONOGRAMA 

Etapa Período/Data Local 

Publicação do Edital 07/12/2022
Site do Campus e e-mail

ins�tucional 
(lista.lagoadaconfusao)

Encaminhamento das propostas 07/12/2022 a
07/02/2023

Setor da Biblioteca e
formulário google

Homologação preliminar das
propostas  17/02/2023

Site do Campus e e-mail
ins�tucional 

(lista.lagoadaconfusao)
Recursos contra a homologação

das propostas
20/02/2023 a
24/02/2023 E-mail: livia.brito@i�o.edu.br

Homologação defini�va das
propostas

27/02/2023 a
03/03/2023

Site do Campus e e-mail
ins�tucional 

(lista.lagoadaconfusao)

Eleição para a escolha do nome 08/03/2023 a
24/03/2023 Formulário google

Resultado da eleição 24/03/2023
Site do Campus e e-mail

ins�tucional 
(lista.lagoadaconfusao)

https://docs.google.com/forms/d/1Ma07hdOQwGohAJh2Nn6ucfHS5pMhfKLn2vtk_zv2ok8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ma07hdOQwGohAJh2Nn6ucfHS5pMhfKLn2vtk_zv2ok8/edit
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Recursos contra o resultado da
eleição 31/03/2023 E-mail: livia.brito@i�o.edu.br

Resultado final da eleição 03/04/2023
Site do Campus e e-mail

ins�tucional 
(lista.lagoadaconfusao)

7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. A análise e o julgamento das propostas serão realizados por comissão ad hoc. Após
análise, o resultado será homologado e encaminhado para divulgação.

8. DA ELEIÇÃO

8.1. A votação para a escolha do nome da biblioteca ocorrerá do dia 08 a 24 de março de
2023 por meio do Google formulário a ser compar�lhado, via e-mail, whatssApp e demais
redes sociais, pelo responsável técnico da Biblioteca do Campus Avançado Lagoa da
Confusão. 

8.2. Estão aptos a votar pessoas da comunidade interna e externa do Campus Avançado
Lagoa da Confusão. 

8.3. Será eleito o nome com maior número de votos recebidos.

8.4. Em caso de empate, caberá à comissão de análise e julgamento das propostas escolher
qual, dentre os nomes com número de votos empatados, será escolhido para nomear a
biblioteca.

9. DA COMISSÃO

9.1. A Direção do Campus cons�tuirá uma comissão organizadora e julgadora com fim
específico de cuidar das questões contempladas no Edital.

9.2. A referida comissão, de cinco membros, assim será cons�tuída:

a) presidente da comissão: Diretor do Campus;

b) secretário da comissão: bibliotecária do Campus;

c) um representante do corpo discente;

d) um representante do corpo docente;

e) um representante dos servidores técnico-administra�vos.

 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:

10.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da eleição via e-mail
a ser encaminhado para o responsável técnico da biblioteca (livia.brito@i�o.edu.br) na data
estabelecida no cronograma desta chamada pública constando o nome do responsável pela
interposição do recurso e a jus�fica�va devidamente fundamentada, conforme anexo III. 

10.2.  As interposições de recursos serão avaliadas pela Comissão de análise e julgamento
das propostas. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.  A submissão de proposta implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas
nesta Chamada Pública, das quais os servidores não poderão alegar desconhecimento. 

11.2.  As propostas que forem desrespeitosas ou que infrinjam alguma legislação não serão
consideradas. 

11.3.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Biblioteca. 
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12. 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de que trata o item 1.2 deste Edital,
em conformidade com o Regulamento de Programa de Gestão e demais legislações acerca
da matéria.

12.2. O presente edital entrará em vigor na data da sua publicação.

 

 

 

 

Lagoa da Confusão, 05 de dezembro de 2022.
JARDEL BARBOSA DOS SANTOS

Diretor da Unidade
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
05/12/2022, às 16:17, 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 1824506 e o código CRC C57C5264.

 
Rua 02, Quadra 05A, Lote 01, Setor Lagoa da Ilha — CEP 77.493-000 Lagoa da

Confusão/TO — 63999426257 
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

 
Referência: Processo nº 23235.024177/2022-67 SEI nº 1824506

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

