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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

EDITAL Nº 13/2021/REI/IFTO, DE 15 DE ABRIL DE 2021
RETIFICAÇÃO Nº 1
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR REMUNERADO PARA ATUAR DURANTE AS ATIVIDADES DE
ENSINO REMOTAS NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA DOENÇA CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a Re ﬁcação nº 1 do edital de seleção de monitor remunerado para atuar em
a vidades de ensino remotas, com carga horária de 8 (oito) horas semanais, no período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), e será implementada nos meses de abril,
maio e junho de 2020, em conformidade com o disposto a seguir:
Onde se lê:
DO CRONOGRAMA
Descrição
Publicação do edital
Período de inscrição
Resultado das inscrições homologadas
Período de interposição de recurso contra o resultado das inscrições
homologadas
Resultado dos recursos contra o resultado das inscrições homologadas
Envio da relação de candidatos e relato de mo vação para análise
Recebimento do resultado parcial enviado à Pró-Reitoria de Ensino
pelos gerentes e diretores de ensino das unidades
Divulgação do resultado preliminar
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar
Divulgação do resultado deﬁni vo
Período para veriﬁcação e validação da documentação anexada no ato da
inscrição do monitor
Início das a vidades

Período
15/4/2021
15 a
21/4/2021
23/4/2021
23 a
25/4/2021
26/4/2021
26/4/2021
28/4/2021
29/4/2021
29/4/2021
30/4/2021
30/4/2021
1º a
4/5/2021
5/5/2021
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Leia-se:
CRONOGRAMA
Descrição
Publicação do edital
Período de inscrição
Resultado das inscrições homologadas
Período de interposição de recurso contra o resultado das inscrições
homologadas
Resultado dos recursos contra o resultado das inscrições homologadas
Envio da relação de candidatos e relato de mo vação para análise
Recebimento do resultado parcial enviado à Pró-Reitoria de Ensino
pelos gerentes e diretores de ensino das unidades
Divulgação do resultado preliminar
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar
Divulgação do resultado deﬁni vo
Período para veriﬁcação e validação da documentação anexada no ato da
inscrição do monitor
Início das a vidades

Período
15/4/2021
15 a
21/4/2021
23/4/2021
23 a
25/4/2021
26/4/2021
26/4/2021
2/5/2021
3/5/2021
3e
4/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
6e
7/5/2021
10/5/2021

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins tuto Federal do Tocan ns

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
29/04/2021, às 21:46, 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 1287281 e o código CRC 0F8A6EEA.
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