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ANEXO II
 
 

CRONOGRAMA DO EVENTO

 

EVENTO DATA
Publicação do Edital 24/02/2021

Inscrições 24/02 a
04/03/2021

Período para alteração de dados no curso/modalidade/2ª opção
(on-line)

24/02 a
04/03/2021

Úl�mo dia para alteração de dados no curso/modalidade/2ª
opção (on-line) 04/03/2021

Úl�mo dia para encaminhar para o email
sele�vo.palmas@i�o.edu.br o Histórico escolar contendo as
notas referentes aos três anos do ensino médio

04/03/2021

Divulgação das inscrições homologadas 05/03/2021
Recurso contra a lista de inscrições homologadas 06/03/2021
Lista final das inscrições homologadas 07/03/2021
Resultado preliminar do ves�bular 07/03/2021

Recurso contra o resultado preliminar do ves�bular

Das 08 horas do dia
08/03/2021 às
18 horas do dia

08/03/2021
Resultado final do ves�bular 08/03/2021

 

CAMPUS PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULAS DATAS
 
PALMAS
 

Período para Pré-matrícula da 1ª Chamada através do
link: h�ps://sigaaluno.i�o.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf

09 e 10/03/2021

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf


Atenção: Todos os aprovados na 1ª chamada deverão fazer
sua pré-matrícula na internet e levar o comprovante
impresso e assinado no dia da matrícula.
Matrícula da 1ª chamada (enviando a documentação para
o e mail seac.palmas@i�o.edu.br ou entregando no
envelope lacrado com iden�ficação do nome e curso do
candidato na recepção do Campus Palmas)

09 e 10/03/2021

Convocação da 2ª
chamada  h�p://www.i�o.edu.br/palmas 11/03/2021

Período para Pré-matrícula da 2ª Chamada através do
link: h�ps://sigaaluno.i�o.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf

Atenção: Todos os aprovados na 2ª chamada deverão fazer
sua pré-matrícula na internet e levar o comprovante
impresso e assinado no dia da matrícula.

12 e 15/03/2021

Matrícula da 2ª chamada (enviando a documentação para
o e mail seac.palmas@i�o.edu.br ou entregando no
envelope lacrado com iden�ficação do nome e curso do
candidato na recepção do Campus Palmas)

12 e 15/03/2021

Convocação da 3ª chamada h�p://www.i�o.edu.br/palmas 16/03/2021
Período para Pré-matrícula da 3ª Chamada através do
link: h�ps://sigaaluno.i�o.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf

Atenção: Todos os aprovados na 3ª chamada deverão fazer
sua pré-matrícula na internet e levar o comprovante
impresso e assinado no dia da matrícula.

17 e 18/03/2021

Matrícula da 3ª chamada (enviando a documentação para
o e mail seac.palmas@i�o.edu.br ou entregando no
envelope lacrado com iden�ficação do nome e curso do
candidato na recepção do Campus Palmas)

17 e 18/03/2021

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 24/02/2021, às 20:33, 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 1227280 e o código CRC 61ABE16B.
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Referência: Processo nº 23236.002858/2021-83 SEI nº 1227280


