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EDITAL N.º 6/2019/PAL/REI/IFTO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
 

RETIFICAÇÃO Nº 1

SELEÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES DE VAGAS REMANESCENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS –

 CAMPUS PALMAS 2019.1
 
 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria n.º 352/2018/REI/IFTO, de 5 de abril
de 2019, publicada no DOU de 9 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a 1ª re�ficação do
edital de Seleção para Cursos técnicos Subsequentes de vagas remanescentes do Ins�tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns – Campus Palmas 2019/1.

1. RETIFICAÇÃO A

1.1 Onde se lê
"4. CRONOGRAMA

4.1. As divulgações na internet serão publicadas no site h�p://palmas.i�o.edu.br."

1.2 Leia-se:
"4. CRONOGRAMA

4.1. As divulgações na internet serão publicadas no site
h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br"

 

 

2. RETIFICAÇÃO B

2.1 Onde se lê
"5.3 As inscrições estarão abertas em período em data prevista no Cronograma
para as vagas constantes no Edital, exclusivamente por meio da Internet, pelo site
h�p://palmas.i�o.edu.br."

2.2 Leia-se:
"5.3 As inscrições estarão abertas em período em data prevista no Cronograma
para as vagas constantes no Edital, exclusivamente por meio da Internet, pelo site
h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br."

 



3. RETIFICAÇÃO C

3.1 Onde se lê
"5.3.2.3 A confirmação da inscrição será processada em até 5 (cinco) dias úteis
após o pagamento e poderá ser acompanhada pelo site h�p://palmas.i�o.edu.br.
O IFTO não envia qualquer correspondência a �tulo de confirmação de inscrição
em ves�bular."

3.2 Leia-se:
"5.3.2.3 A confirmação da inscrição será processada em até 5 (cinco) dias úteis
após o pagamento e poderá ser acompanhada pelo site
h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br. O IFTO não envia qualquer correspondência a
�tulo de confirmação de inscrição em ves�bular."

 

4. RETIFICAÇÃO D

4.1 Onde se lê
"5.5 Será possibilitado ao candidato, em data prevista no Cronograma,
exclusivamente pela internet, no site h�p://palmas.i�o.edu.br, solicitar alteração
de dados no Requerimento de Inscrição."

4.2 Leia-se:
"5.5 Será possibilitado ao candidato, em data prevista no Cronograma,
exclusivamente pela internet, no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br., solicitar
alteração de dados no Requerimento de Inscrição."

5. RETIFICAÇÃO E

5.1 Onde se lê
"7.3 A Comissão do referido Processo Sele�vo divulgará, em data prevista em
Cronograma, o resultado provisório da lista dos candidatos isentos do pagamento
da taxa de inscrição para a prova por sistema tradicional
no site h�p://palmas.i�o.edu.br"

5.2 Leia-se:
"7.3 A Comissão do referido Processo Sele�vo divulgará, em data prevista em
Cronograma, o resultado provisório da lista dos candidatos isentos do pagamento
da taxa de inscrição para a prova por sistema tradicional
no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br."

 

6. RETIFICAÇÃO F

6.1 Onde se lê
"7.5 O Resultado Defini�vo da lista de candidatos isentos do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado em data prevista em Cronograma,
no site h�p://palmas.i�o.edu.br."

6.2 Leia-se:
"7.5 O Resultado Defini�vo da lista de candidatos isentos do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado em data prevista em Cronograma,
no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br."

 



7. RETIFICAÇÃO G

7.1 Onde se lê
"10.1 A lista com os locais de prova tradicional estará disponível
no site h�p://palmas.i�o.edu.br em data prevista em Cronograma."

7.2 Leia-se:
"10.1 A lista com os locais de prova tradicional estará disponível
no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br em data prevista em Cronograma."

8. RETIFICAÇÃO H

8.1 Onde se lê
"12.1 O resultado final do processo sele�vo 2019.1 será divulgado pela Comissão
do Processo Sele�vo no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br na data provável
prevista no item 4.1.1 do edital."

8.2 Leia-se:
"12.1 O resultado final do processo sele�vo 2019.1 será divulgado pela Comissão
do Processo Sele�vo no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br na data provável
prevista no item 4.1.1 do edital."

 

9. RETIFICAÇÃO I

9.1 Onde se lê
"14.3 A Comissão do Processo Sele�vo fará divulgar, sempre que necessário, avisos
oficiais, notas informa�vas e normas complementares ao presente Edital. É
responsabilidade dos candidatos ficarem atentos a qualquer comunicação que,
caso necessário, será divulgada nos murais do IFTO Campus Palmas e
no site h�p://palmas.i�o.edu.br."

9.2 Leia-se:
"14.3 A Comissão do Processo Sele�vo fará divulgar, sempre que necessário, avisos
oficiais, notas informa�vas e normas complementares ao presente Edital. É
responsabilidade dos candidatos ficarem atentos a qualquer comunicação que,
caso necessário, será divulgada nos murais do IFTO Campus Palmas e
no site h�p://sele�vo.palmas.i�o.edu.br."

 

10. RETIFICAÇÃO I

10.1 Onde se lê

4.1.1 Cronograma com horários oficiais do Tocantins:

EVENTOS

Publicação do Edital 14/02/19

Período de Inscrição 14 a 21/02/19

Inclusão do Nome Social 14 a 21/02/19

Alteração de Dados 14 a 21/02/19

9.2 Leia-se:



4.1.1 Cronograma com horários oficiais do Tocantins:

EVENTOS

Publicação do Edital 14/02/19

Período de Inscrição 14 a 22/02/19

Inclusão do Nome Social 14 a 22/02/19

Alteração de Dados 14 a 22/02/19

 
Palmas, 15 de fevereiro de 2019

 
 

Wendell Eduardo Moura Costa
Diretor-geral 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa,
Diretor-geral, em 15/02/2019, às 17:17, 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 0590874 e o código CRC ACDC325D.
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