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Ministério da Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PORTO NACIONAL
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

EDITAL N.º 24/2019/PNA/REI/IFTO, DE 29 DE MAIO DE 2019
RESULTADO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA PARA OS
CANDIDATOS DA LISTA DE ESPERA DO SISU 2019/2
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/2
REGULAMENTO SISU 2019/2
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO NACIONAL, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 549/2018/REI/IFTO, de
11 de maio de 2018, publicada no D.O.U. de 15 de maio de 2018 , no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público o RESULTADO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA PARA OS CANDIDATOS DA LISTA DE ESPERA DO SISU
2019/1 EDITAL N.º 24/2019/PNA/REI/IFTO, de 29 de maio de 2019, para ingresso no 2º
semestre de 2019, através do Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu), observando o seguinte:
1.

DA PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULAS

Esta convocação é des nada aos candidatos que ﬁzeram a manifestação da lista de espera
de SISU 2019/2, e deverão efetuar primeiramente a pré-matrícula nos dias 28 a 30 de junho
e 01 a 02 de julho de 2019 no endereço eletrônico www.porto.i o.edu.br, sendo obrigatória
a impressão do comprovante de pré-matrícula.
1.2 As matrículas serão efetuadas nos dias 28 de junho, 01 e 02 de julho de 2019 , das 9h às
17h, na CORES – Coordenação de Registros Escolares do Campus Porto Nacional do IFTO,
acompanhado pelos pais ou responsável quando o candidato for menor de 18 anos.
1.3 No caso de impossibilidade de comparecimento do candidato, e no caso de candidato
menor de 18 anos, na impossibilidade de comparecimento dos pais ou responsável, a
matrícula poderá ser efetuada por procuração especíﬁca.
1.4 A documentação necessária para os candidatos selecionados pelo SISU efetuarem a
matrícula é a seguinte:
Formulário de pré-matrícula no site impresso;
Uma foto recente 3x4cm;
Registro de Nascimento ou Casamento (Lei nº 10.406 de 10/01/02 - art. 9º, I) [original e
cópia];
Carteira de Iden dade (Lei nº 7.088, de 23/03/83 - art.1º, Portaria SENESU Nº 255/90 -art.
5º, § 1º) [original e cópia];
CPF (original e cópia);
Cer ﬁcado de conclusão do Ensino Médio (an go 2° grau) ou Estudos equivalentes ou
Declaração de conclusão (somente para os alunos concludentes do ensino médio no ano
de 2018, serão aceitas as declarações de conclusão) [original e cópia] Para os alunos
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concludentes em anos anteriores, somente com cer ﬁcado e histórico (Lei 9.394/96 – art.
44, II) [original e cópia].;
Histórico Escolar do Ensino Médio [original e cópia];
Título de Eleitor e comprovante da úl ma eleição (para maiores de 18 anos) (Lei 4.737 de
15/07/65 - art. 7º, § 1º, VI) [original e cópia];
Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, somente para homens maiores
de 18 anos (Lei nº 4.375 de 17/08/64 – art. 74, “d”) [original e cópia];
Comprovante de endereço (conta de água, telefone ou energia elétrica) [cópia]
Declaração de inexistência de vínculo com outra Universidade - Declaração de que não
ocupa vaga em curso de Graduação em outra ins tuição pública de ensino superior
brasileira, devidamente preenchida e assinada - Lei 12.089/2009 - Modelo disponível no
Anexo IX.
Termo de Responsabilidade e Veracidade das informações - exceto para os candidatos
aprovados na modalidade de ampla concorrência - devidamente preenchida e assinado
pelo candidato - Modelo disponível no Anexo X.
1.5 Os candidatos que se inscreveram em qualquer uma das modalidades de reserva de
vagas e ações aﬁrma vas referida nos subitens 4.1 e 4.2, deverão entregar os documentos
(cópia auten cada em cartório ou cópia acompanhada do original para auten cação no
campus), que comprovem a condição aﬁrmada, em envelope devidamente lacrado e
iden ﬁcado (nome do candidato e curso para o qual concorre), no setor de protocolo nos
dias 28 de junho, 01 e 02 de julho de 2019 das 9h às 17h.
1.6 Para cada modalidade de reserva de vagas e ações aﬁrma vas serão exigidos, para
ﬁns de comprovação, os documentos descritos nos Anexos I e II.
1.7 O envelope entregue deverá conter a totalidade dos documentos requeridos para análise
e validação.
1.8 É de inteira responsabilidade do candidato a entrega dos documentos exigidos para
comprovação da modalidade de reserva de vagas ou de ações aﬁrma vas para a qual se
inscreveu.
1.9 Será entregue ao candidato o comprovante de recebimento dos documentos da
matrícula e do envelope lacrado.
1.10 A documentação e o formulário de informações socioeconômicas entregues pelo
candidato serão avaliados por uma comissão mul proﬁssional, nomeada para este ﬁm,
cons tuída nessa unidade e o resultado preliminar da análise será divulgado dia 04 de julho
de 2019.
1.10.1 A avaliação realizada pela comissão mul proﬁssional do IFTO quanto à condição de
pessoa preta ou parda considerará os seguintes aspectos:
a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda;
b) autodeclaração assinada pelo(a) candidato(a) (Anexo IV) ra ﬁcando sua condição de
pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição;
c) fenó po apresentado pelo(a) candidato(a) em foto enviada junto com a documentação.
1.10.2 Para determinação do número máximo de documentação que será avaliada pela
comissão mul proﬁssional, adotar-se-á o seguinte critério: a quan dade máxima de
documentação dos candidatos que optaram pelas modalidades de reserva de vagas ou de
ações aﬁrma vas avaliadas será igual ao número de vagas des nadas para cada modalidade
de cada curso mul plicada por 7 (sete).
1.10.3 O candidato que não atender ou não entregar a totalidade dos documentos exigidos
para comprovar a sua adequação às modalidades de reserva de vagas ou de ações
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…

2/21

27/06/2019

SEI/IFTO - 0718060 - Etapas do Edital

aﬁrma vas no período de 28 de junho, 01 e 02 de julho de 2019 perderá o direito à vaga.
1.10.4 O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda
quando:
a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 1.10.1.;
b) houver unanimidade entre os integrantes da comissão mul proﬁssional quanto ao não
atendimento do quesito cor ou raça por parte do(a) candidato(a).
1.10.5 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise dos
documentos comprobatórios de adequação às modalidades de reserva de vagas e de ações
aﬁrma vas, em formulário próprio disponível no Anexo VIII deste Edital, no dia 05 de julho
de 2019 no Setor de Protocolo do Campus.
1.10.6 Após a análise dos recursos, será divulgada o resultado ﬁnal dos candidatos com as
matrículas homologadas nas modalidades de reserva de vagas e de ações aﬁrma vas.
1.11 Caso o resultado da análise seja deferido, os respec vos candidatos deverão
comparecer na Coordenação de Registros Escolares (Cores) para conﬁrmar a matrícula no dia
09 de julho de 2019 das 9h às 17h. Caso o resultado da análise seja indeferido o
candidato perderá o direito à vaga e deverá comparecer na Cores na mesma data para
re rada da documentação.

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
R2 candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), que concluíram o ensino
médio integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no úl mo censo do IBGE
(73,59%)
1

HELEN LOWRRANE DIAS CARVALHO

1810****3855

487,82

R6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) que concluíram o
ensino médio integralmente em escola pública, com renda superior a 1,5 salário mínimo
per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no úl mo censo do IBGE
(73,59%);
1

PAULO CESAR GONÇALVES

1810****9302

536,68

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
Ampla concorrência
Classificação
1

Nome do Candidato
MANOELA GOMES FARIAS

Inscrição do Enem
1810****6357

Nota
509,22
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Porto Nacional, 27 de junho de 2019

Edilson Leite de Sousa
Diretor-geral

Documento assinado eletronicamente por Edilson Leite de Sousa, Diretor-Geral,
em 27/06/2019, às 08:49, 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 0718060 e o código CRC 6C46A5F2.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES PARA RESERVAS DE VAGAS

Reserva de Vagas
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R1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), com deficiência, que concluíram
o ensino médio integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no último censo do
IBGE (73,59%).
Documentação
I – Documentos básicos necessários:
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;
c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino
médio;
f) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência;
g) declaração de composição familiar, número de membros e renda da família (Anexo V);
h) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia
autenticada em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).
II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos membros
da família que possui renda, em uma das seguintes formas:
a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de
identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de
atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação;
c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de
cada membro da família que se enquadre nessa situação;
d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…

5/21

27/06/2019

SEI/IFTO - 0718060 - Etapas do Edital

Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;
e) para trabalhador que exerce atividade rural que não possui os documentos citados nas alíneas
“a” e “b” do inciso II; será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço
Autônomo/Atividade Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família
que se enquadre nessa situação, atestando o valor da renda bruta recebida;
f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado;
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;
h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS) a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), que concluíram o ensino médio
R2 integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita,
em proporção igual ao percentual dessa população no último censo do IBGE (73,59%).
Documentação
I – Documentos básicos necessários:
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;
c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
d ) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o candidato
pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas
também declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara
em qual escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do
ensino médio;
f) declaração de composição familiar e número de membros da família (Anexo V);
g) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).
II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos três meses de cada um dos membros da
família que possui renda, em uma das seguintes formas:
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a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação
pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de atualizações de salário
de cada membro da família que se enquadre nessa situação;
c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de cada
membro da família que se enquadre nessa situação;
d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço
Autônomo/Atividade Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família
que se enquadre nessa situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta
recebida;
e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a” e
“b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor da renda bruta recebida.
f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado;
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;
h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com deficiência,
R3 com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual
dessa população no último censo do IBGE (26,41%).
Documentação
I – Documentos básicos necessários:
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) formulário de renda e membros da família (Anexo V), original, devidamente preenchido e
assinado;
c) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também
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declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino
médio;
d) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência;
e) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).

II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos membros
da família que possui renda, em uma das seguintes formas:
a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação
pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de atualizações de salário
de cada membro da família que se enquadre nessa situação;
c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de cada
membro da família que se enquadre nessa situação;
d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;
e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a” e
“b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor da renda bruta recebida;
f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado;
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;
h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com renda igual
R4 ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população
no último censo do IBGE (26,41%).
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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Documentação
I – Documentos básicos necessários:
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) formulário de renda e membros da família (Anexo V), original, devidamente preenchido e
assinado;
c) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também declarações
emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual escola e o ano em
que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino médio;
d) declaração de composição familiar, número de membros e renda da família (Anexo V);
e) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).

II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos
membros da família que possui renda, em uma das seguintes formas:
a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de
identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de
atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação;
c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de
cada membro da família que se enquadre nessa situação;
d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;
e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor da renda bruta recebida;
f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado;
g) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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R5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), com deficiência, que concluíram
o ensino médio integralmente em escola pública, com renda superior a 1,5 salário mínimo per
capita, em proporção igual ao percentual dessa população no último censo do IBGE (73,59%).
Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;
c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino
médio;
f) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

Reserva de Vagas
Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), que concluíram o ensino médio
R6 integralmente em escola pública, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita, em
proporção igual ao percentual dessa população no último censo do IBGE (73,59%).

Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;
c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…

10/21

27/06/2019

SEI/IFTO - 0718060 - Etapas do Edital

escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino
médio.
Reserva de Vagas

Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com deficiência,
R7 com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa
população no último censo do IBGE (26,41%).
Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também declarações
emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual escola e o ano em
que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino médio;
c) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

Reserva de Vagas
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com renda
R8 superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no
último censo do IBGE (26,41%).
Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas
também declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara
em qual escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do
ensino médio.

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1
ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES PARA AÇÕES AFIRMATIVAS

Candidatos egressos do Instituto de Menores do Estado do Tocantins (antigo Instituto São
A1 José) que comprovem o vínculo com o instituto no último ano de
func ionamento: 2012
Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) declaração expedida pela rede estadual de ensino do Tocantins de que o candidato fazia
parte do público atendido pelo Instituto de Menores do Estado do Tocantins (antigo Instituto
São José) no último ano de funcionamento: 2012.
Ação afirmativa
A2 Candidatos afrodescendentes residentes em quilombos
Documentação
a)cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) declaração autenticada (Anexo III), assinada pelo presidente da associação ou representantes da
comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Palmares/INCRA.
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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Ação afirmativa
A3 Candidatos assentados pela reforma agrária
Documentação
a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) declaração autenticada (Anexo III), assinada pelo titular do INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), atestando a condição de assentado em assentamento de sua
jurisdição.

Ação afirmativa
A4

Candidatos indígenas
Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);
b) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o candidato
pertence à etnia indígena.

Ação afirmativa
A5

Candidatos com deficiência
Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM) emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o tipo,
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO III
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE AÇÃO AFIRMATIVA

(PAPEL TIMBRADO DO ÓRGÃO COMPETENTE - FUNDAÇÃO DOS PALMARES, FUNAI OU
INCRA,
CONFORME O CASO)

DECLARAÇÃO
________________________________________________ (NOME DO ÓRGÃO/ FUNDAÇÃO),
declara
para
os
devidos
ﬁns
de
matrícula
em
vaga
do
curso____________________________, na modalidade ______________________, no
Campus _______________________ do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do
Tocan ns
(IFTO),
que
o(a)
Sr(a).
____________________________________________________________________________
CPF_________________________,
RG
___________,
Órgão
emissor
____________, expedido em _____/_____/________, atende ao seguinte pré-requisito da
polí ca aﬁrma va prevista no Edital:
( ) estudante afrodescendente residente em comunidade remanescente das comunidades
dos quilombos. (
citar o nome do quilombo a que faz parte)
( ) estudante indígena. (citar a etnia e aldeia a que faz parte)
( ) estudante assentado pelo Reforma Agrária. (citar o nome do assentamento e registro do
lote no INCRA).
E, por ser verdade, ﬁrmo a presente declaração.
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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___________________________, ____ de _____ de _________.
________________________________________________________
Assinatura/Carimbo/Matrícula

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE COR/ETNIA

Eu,__________________________________________________________________, abaixo
assinado, de nacionalidade _______________________, nascido em ____/____/_______, no
município de ____________________________________________________, Estado
de
___________________________________,
ﬁlho(a)
de
___________________________ _________________________________________________
e de _______________________________________________________________, estado
civil
_____________________________,
residente
e
domiciliado
em
________________________ ____________________________________________________,
CEP ________________________, portador da cédula de iden dade n.º
_________________,
expedida
em
____/____/_______,
órgão
expedidor
_________________________, declaro, sob as penas da lei, que sou ( ) preto ( ) pardo ( )
indígena. Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ﬁcarei sujeito às sanções
prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis.
________________________,_____ de __________________ de _________.
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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_______________________________________________________
Assinatura do requerente
_______________________________________________________
Assinatura do responsável legal
(em caso de candidato menor de 18 anos)

* O Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade, Art. 299:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a
cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO V
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE RENDA E MEMBROS DA FAMÍLIA

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________
N.º DA INSCRIÇÃO: _________________ CPF: ___________________________________
CURSO: ___________________________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________
N.º DE TELEFONE:________________________
NÚMERO DE MEMBROS NA FAMÍLIA E RENDA FAMILIAR:
Declaro, sob as penas da lei, que minha família possui _____________ membros.
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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Declaro, sob as penas da lei, que do total de membros da família, possui renda a seguinte
quantidade: _________.

N.º

Nomes dos membros da
família

Idade

Grau de Parentesco

Local de trabalho

Renda
bruta
mensal
(R$)

01
02
03
04
05
06
07
08
TOTAL DA RENDA BRUTA MENSAL FAMILIAR (R$)

( ) DECLARO que minha família recebe renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio.
Ra ﬁco serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, se falsa for esta
declaração, incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica),
além de, caso conﬁgurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao
registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa,
ensejará o cancelamento de seu registro no IFTO, sem prejuízo das sanções penais cabíveis
(Art. 9º da Portaria Norma va n.º 18/2012, do MEC).
__________________, ______ de ________________ de _______.
___________________________________
Assinatura do candidato
________________________________________
Assinatura do responsável legal
(Apenas para candidato menor de 18 anos)
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO/ATIVIDADE RURAL

Eu, ____________________________________________________________________,
portador(a)
da
cédula
de
iden dade
n.º
_________________
e
do
CPF n.º___________________, declaro, para ﬁns de comprovação de renda no Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, sob as penas da lei, ciente do
disposto
no
Art.
299
do
Código
Penal,
que
exerço
o
trabalho
de
__________________________________________________________________
(descrever a a vidade rural ou proﬁssão que desempenha), sem nenhum vínculo
emprega cio desde ______/______/________, obtendo como remuneração média mensal o
valor de R$ _______________ (média dos úl mos 3 (três) meses).
Portanto, sendo verdadeiros os fatos alegados, assino:
___________________________, ___ de _____ de _________.
_______________________________________
Assinatura do declarante
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO VII
FORMULÁRIO NOME SOCIAL

N.º
de
Inscrição:
__________________
Eu,
(nome
civil)
_________________________________
_________________________,
CPF
_________________________________,
solicito
a
inclusão
do
nome
social ____________________________________________________________ no meu
cadastro, conforme disposto na Resolução CNCD/LGBT n.° 12, de 16 de janeiro de 2015, que
estabelece parâmetros para a garan a das condições de acesso e permanência de pessoas
traves s e transexuais, e todas aquelas que tenham sua iden dade de gênero não
reconhecida em diferentes espaços sociais – nos sistemas e ins tuições de ensino,
formulando orientações quanto ao reconhecimento ins tucional da iden dade de gênero e
sua operacionalização.
NOME CIVIL ______________________________________________________________
NOME SOCIAL ____________________________________________________________
_________________, ______ de ________________ de _______.
____________________________________
Assinatura do candidato
______________________________________
Assinatura do responsável legal
(Apenas para candidato menor de 18 anos)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

EDITAL N.º 3/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL 2019/1
REGULAMENTO SISU 2019/1

ANEXO VIII
RECURSOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

NOME:_________________________________________________________
CPF: ____________________ NÚMERO DE INSCRIÇÃO:__________________
CURSO:________________________________

RAZÕES DO RECURSO: (Indique que item do Edital você considera que foi descumprido e
jus ﬁque o que você deseja que seja reconsiderado).

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=803207&infra_siste…
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Porto Nacional-TO, ____/_____/________.

____________________________________
Assinatura do candidato
______________________________________
Assinatura do responsável legal
(Apenas para candidato menor de 18 anos)

Av. Tocan ns, Loteamento Mãe Dedé, Setor - Jardim América — CEP 77500-000 Porto
Nacional/TO — (63) 3363-9700
portal.i o.edu.br — portoncaional@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23337.013894/2019-10
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