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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
InsƟtuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do TocanƟns
Reitoria

EDITAL Nº 68/2019/REI/IFTO, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
RETIFICAÇÃO Nº 3
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2019/2 PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PARA O CURSO SUPERIOR
EM TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA,
OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB NO ÂMBITO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

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 ReƟﬁcação nº 3 do Edital de Processo SeleƟvo Simpliﬁcado para o curso de
licenciatura em Pedagogia em Educação Proﬁssional e Tecnológica e para o curso superior de
Tecnologia em Gestão do Agronegócio, na modalidade a distância, pela Universidade Aberta
do Brasil, no Campus Palmas, do InsƟtuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
TocanƟns – IFTO, para o segundo semestre leƟvo de 2019, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
7. DAS PROVAS
7.1 As provas do processo seleƟvo serão aplicadas on-line no dia 8 de setembro de 2019
(domingo), em horário a ser divulgado.
7.2 O processo de seleção será realizado por meio de uma PROVA OBJETIVA, contendo 10
(dez) questões de múlƟpla escolha de Língua Portuguesa e uma REDAÇÃO, conforme o
quadro a seguir.
Grupo de Conhecimento

Componente Curricular

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias

Língua Portuguesa (10
questões)
Redação em Língua
Portuguesa

Redação

Valor da
Avaliação
80
20

7.2.1 As provas de múlƟpla escolha, de caráter eliminatório, e de redação, de caráter
classiﬁcatório, deverão ser feitas on-line via plataforma hƩps://moodle.iŌo.edu.br/.
7.2.2 Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que não forem eliminados na
prova objeƟva.
7.2.3 As provas de múlƟpla escolha e de redação abrangerão os conteúdos apresentados nos
respecƟvos programas dos componentes curriculares, disponíveis no Anexo II.
7.3 As questões serão objeƟvas, em sistema de múlƟpla escolha, contendo 5 (cinco)
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alternaƟvas cada questão, sendo apenas uma correta de acordo com o seu enunciado.
7.4 O candidato terá acesso ao local determinado para a realização das provas no horário a
ser divulgado conforme Anexo I - CRONOGRAMA, devendo estar munido do documento
oﬁcial original de idenƟﬁcação com foto.
7.5 A aplicação da prova terá 2 (duas) horas de duração.
7.5.1 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do
afastamento de candidato da sala de provas.
7.6 No horário previsto para a realização da prova, o candidato terá sua prova disponibilizada
de forma on-line. Não haverá caderno de prova impresso.
7.6.1 Em nenhuma hipótese será fornecida uma cópia das respostas e da redação do
candidato.
7.7 O candidato somente poderá reƟrar-se do local de prova após 30 (trinta) minutos do
início da aplicação da prova.
7.8 É proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das
provas.
7.9 Durante a realização das provas, será proibido portar aparelhos celulares.
7.9.1 A Comissão do Processo SeleƟvo Simpliﬁcado não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova
ou deixados no local, nem por danos neles causados.
7.10 Ao deixar a sala de prova, o candidato deverá sair imediatamente do prédio.
7.11 Não será permiƟda, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos
nem a uƟlização de livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7.12 Não será permiƟdo o uso de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro, lenços, etc., e ainda óculos de sol durante a realização da prova, devendo estes
serem guardados pelo próprio candidato.
7.13 Não haverá segunda chamada para realização da prova. O não comparecimento na data
e horário da prova estabelecidos no cronograma implicará a eliminação automáƟca do
candidato.

ANEXO I
CRONOGRAMA
EVENTO
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
Inscrições
Alteração de dados no curso/modalidade
Divulgação dos locais, horário de prova e orientações para
realização da prova
Aplicação das provas
Convocação dos candidatos às reservas de vagas
Prazo para entrega da documentação referente às reservas
de vagas (on-line)
Resultado da análise da documentação referente às reservas
de vagas

QUADRO DE DATAS
26/8/2019
27/8/2019
28/8/2019 a 4/9/2019
27/8/2019 a 4/9/2019
11/9/2019
14 e 15/9/2019
18/9/2019
20 a 23/9/2019
27/9/2019
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Recurso contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas (on-line)
Resultado preliminar do processo seleƟvo e da análise dos
documentos
Recurso contra o resultado preliminar do processo seleƟvo (online)
Resultado ﬁnal do processo seleƟvo
CAMPUS

PALMAS

PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA
Pré-matrícula dos aprovados (on-line)
Matrícula da 1ª chamada
Convocação da 2ª chamada (on-line)
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line)
Matrícula da 2ª chamada

28/9/2019
1/10/2019
2/10/2019
4/10/2019
DATAS
5 a 10/10/2019
7 a 10/10/2019
11/10/2019
12 a 18/10/2019
14 e 18/10/2019

LEIA-SE:
7. DAS PROVAS
7.1 As provas do processo seleƟvo serão aplicadas on-line no dia 15 de setembro de 2019
(domingo);
outras informações serão divulgadas na plataforma moodle
(moodle.iŌo.edu.br).
7.2 O processo de seleção será realizado por meio de uma PROVA OBJETIVA, contendo 10
(dez) questões de múlƟpla escolha de Língua Portuguesa e uma REDAÇÃO, conforme o
quadro a seguir.
Grupo de Conhecimento

Componente Curricular

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias

Língua Portuguesa (10
questões)
Redação em Língua
Portuguesa

Redação

Valor da
Avaliação
80
20

7.2.1 As provas de múlƟpla escolha, de caráter eliminatório, e de redação, de caráter
classiﬁcatório, deverão ser feitas on-line via plataforma hƩps://moodle.iŌo.edu.br/.
7.2.2 Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que não forem eliminados na
prova objeƟva.
7.2.3 As provas de múlƟpla escolha e de redação abrangerão os conteúdos apresentados nos
respecƟvos programas dos componentes curriculares, disponíveis no Anexo II.
7.3 As questões serão objeƟvas, em sistema de múlƟpla escolha, contendo 5 (cinco)
alternaƟvas cada questão, sendo apenas uma correta de acordo com o seu enunciado.
7.4 A aplicação da prova on-line terá 2 (duas) horas de duração.
7.4.1 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas.
7.5 No horário previsto para a realização da prova, o candidato terá sua prova disponibilizada
de forma on-line. Não haverá caderno de prova impresso.
7.5.1 Em nenhuma hipótese será fornecida uma cópia das respostas e da redação do
candidato.
7.6 O local de realização das provas será de responsabilidade e de livre escolha do candidato.
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7.7 O candidato deverá uƟlizar os recursos próprios (computador, celular, notebook) para
realização de sua prova.
7.8 Não será permiƟda, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos
nem a uƟlização de livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7.9 Não haverá segunda chamada para realização da prova. O não comparecimento na data e
horário da prova estabelecidos no cronograma implicará a eliminação automáƟca do
candidato.
7.10 O IFTO não se responsabiliza por problemas com Internet, provas não enviadas por
moƟvo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congesƟonamento das
linhas de comunicação, bem como por outros fatores técnicos.

ANEXO I
CRONOGRAMA
EVENTO
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
Inscrições
Alteração de dados no curso/modalidade
Divulgação do horário de prova e orientações para realização da
prova
Aplicação das provas
Convocação dos candidatos às reservas de vagas
Prazo para entrega da documentação referente às reservas
de vagas (on-line)
Resultado da análise da documentação referente às reservas
de vagas
Recurso contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas (on-line)
Resultado preliminar do processo seleƟvo e da análise dos
documentos
Recurso contra o resultado preliminar do processo seleƟvo (online)
Resultado ﬁnal do processo seleƟvo
CAMPUS

PALMAS

PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA
Pré-matrícula dos aprovados (on-line)
Matrícula da 1ª chamada
Convocação da 2ª chamada (on-line)
Pré-matrícula da 2ª chamada (on-line)
Matrícula da 2ª chamada

QUADRO DE DATAS
26/8/2019
27/8/2019
28/8/2019 a 4/9/2019
27/8/2019 a 4/9/2019
13/9/2019
15/9/2019
18/9/2019
20 a 23/9/2019
27/9/2019
28/9/2019
1/10/2019
2/10/2019
4/10/2019
DATAS
5 a 10/10/2019
7 a 10/10/2019
11/10/2019
12 a 18/10/2019
14 e 18/10/2019

Palmas, 12 de setembro de 2019.
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do InsƟtuto Federal do TocanƟns
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Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
13/09/2019, às 08:17, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenƟcidade deste documento pode ser conferida no site hƩp://sei.iŌo.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0790355 e o código
CRC 71ECA215.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.iŌo.edu.br — reitoria@iŌo.edu.br
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