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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA

 
EDITAL N.º 7/2018/ARN/REI/IFTO, DE 11 DE MAIO DE 2018

RETIFICAÇÃO N.º 3 - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
PROCESSO SELETIVO 2018/2 PARA OS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, NA

MODALIDADE PRESENCIAL

 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ARAGUAÍNA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS , nomeado pela Portaria nº
458/2018/REITORIA/IFTO de 26 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Retificação nº 3 -
alteração do horário de realização das provas do presente edital de Processo Seletivo 2018/2,
com oferta de 80 vagas, para ingresso em cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na forma subsequente ao ensino médio, na modalidade presencial, no Campus
Araguaína do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO -, para o
segundo semestre letivo de 2018.

1. ONDE SE LÊ:
"(...)

11.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas:

a) no dia 17 de junho de 2018, às 8h (horário local). Os portões serão fechados às 7h50min
(horário local).

(...)

11.7 O acesso ao local determinado para a realização das provas será a partir das 7h. Os
candidatos deverão estar munidos do documento original de identificação utilizado no ato da
inscrição, conforme subitem 10.2, e trazendo consigo, para a resolução da prova, caneta
esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente.

11.7.1 A aplicação da prova terá 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de duração, com início às 8h,
e os portões do(s) prédio(s) onde serão realizadas as provas serão abertos às 7h e
fechados às 7h50. O candidato que chegar ao prédio após as 7h50 não poderá entrar sob
nenhuma justificativa, ficando automaticamente eliminado do Processo Seletivo. Não haverá
prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato
da sala de provas.

(...)

ANEXO II
 

CRONOGRAMA

EVENTO QUADRO DE
DATAS
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Publicação do edital 11/05/2018
Impugnação do edital (via e-mail) 12 e 13/05/2018
Inscrições 14 a 30/05/2018

Período de entrega de alimentos (dias úteis) 14/05/2018 a
06/06/2018

Inclusão do nome social 14 a 30/05/2018
Alteração de dados no curso/reserva de vagas/2ª opção (on-line) 14 a 30/05/2018
Solicitação de atendimentos especializado e/ou específico 14 a 30/05/2018
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 14 a 18/05/2018
Resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição 21/05/2018
Recurso contra o resultado da análise das solicitações de isenção da taxa
de inscrição 22/05/2018

Resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 23/05/2018
Último dia para entrega de alimentos 06/06/2018
Último dia para pagamento de boleto da taxa de inscrição 01/06/2018
Divulgação dos locais de provas 14/06/2018
Aplicação das provas 17/06/2018

Divulgação do gabarito preliminar 17/06/2018 -
Após as 20h

Recurso contra  o gabarito preliminar 18/06/2018

Resultado dos recursos e gabarito final 19/06/2018 -
Após as 20h

Convocação dos candidatos às reservas de vagas 22/06/2018
Prazo para entrega da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas 25 a 26/06/2018

Resultado da análise da documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas

29/06/2018 -
Após as 20h

Recurso (on-line) contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas

30/06/2018 e
01/07/2018

Resultado preliminar do processo seletivo e da análise dos documentos 03/07/2018- Após
as 20h

Recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo (on-line) 04/07/2018

Resultado final do processo seletivo 06/07/2018
 

 

CAMPUS PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA DATAS

ARAGUAÍNA
 

Pré-matrícula dos aprovados
(site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 07 a 09/07/2018

Matrícula da 1ª chamada 09 a 11/07/2018
Convocação da 2ª chamada 12/07/2018
Pré-matrícula da 2ª
chamada (site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 12 e 13/07/2018

Matrícula da 2ª chamada 13 e 16/07/2018
Convocação da 3ª chamada 17/07/2018
Pré-matrícula da 3ª
chamada (site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 17 e 18/07/2018

Matrícula da 3ª chamada 17 e 19/07/2018
30/07/2018

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


Etapas do Edital SELETIVO/ARN/REI/IFTO 0381777         SEI 23237.012602/2018-79 / pg. 3

Início das aulas 30/07/2018
 

(...)" .

 

2. LEIA-SE:
"(...)

11.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no dia 17 de junho de 2018, conforme
horário a seguir:

a) Período matutino: Curso Técnico Subsequente de Enfermagem, às 8h (horário local). Os
portões serão fechados às 7h50min (horário local).

b) Período vespertino: Curso Técnico Subsequente de Análises Clínicas, às 14 (horário
local). Os portões serão fechados às 13h50min (horário local).

(...)

11.7 O acesso ao local determinado para a realização das provas será a partir das 7h para as
provas do curso técnico subsequente de enfermagem, e as 13h para as provas do curso técnico
subsequente de análises clínicas. Os candidatos deverão estar munidos do documento original de
identificação utilizado no ato da inscrição, conforme subitem 10.2, e trazendo consigo, para a
resolução da prova, caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente.

11.7.1 A aplicação da prova terá 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de duração. O candidato que
chegar ao prédio após o fechamento dos portões não poderá entrar sob nenhuma justificativa,
ficando automaticamente eliminado do Processo Seletivo. Não haverá prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.

(...)

ANEXO II
RETIFICADO

CRONOGRAMA

EVENTO QUADRO DE DATAS
Publicação do edital 11/05/2018
Impugnação do edital (via e-mail) 12 e 13/05/2018
Inscrições 14 a 30/05/2018
Período de entrega de alimentos (dias úteis) 14/05/2018 a 06/06/2018
Inclusão do nome social 14 a 30/05/2018
Alteração de dados no curso/reserva de vagas/2ª
opção (on-line) 14 a 30/05/2018

Solicitação de atendimentos especializado e/ou
específico 14 a 30/05/2018

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 14 a 18/05/2018
Resultado da análise das solicitações de isenção da
taxa de inscrição 21/05/2018

Recurso contra o resultado da análise das
solicitações de isenção da taxa de inscrição 22/05/2018

Resultado final das solicitações de isenção da taxa
de inscrição 23/05/2018

Último dia para entrega de alimentos 06/06/2018
Último dia para pagamento de boleto da taxa de
inscrição 01/06/2018
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Divulgação dos locais de provas 14/06/2018

Aplicação das provas

 
17/06/2018

 
Manhã: Curso Técnico Sub. de

Enfermagem (8h, os portões fecham as
7h50min)

 
Tarde: Curso Técnico Sub. de Análises

Clínicas
(14h, os portões fecham as 13h50min)

 
Divulgação do gabarito preliminar 17/06/2018 - Após as 20h
Recurso contra  o gabarito preliminar 18/06/2018
Resultado dos recursos e gabarito final 19/06/2018 - Após as 20h
Convocação dos candidatos às reservas de vagas 22/06/2018
Prazo para entrega da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas 25 a 26/06/2018

Resultado da análise da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas 29/06/2018 - Após as 20h

Recurso (on-line) contra o resultado da
documentação referente às reservas de vagas e
ações afirmativas

30/06/2018 e 01/07/2018

Resultado preliminar do processo seletivo e da
análise dos documentos 03/07/2018- Após as 20h

Recurso contra o resultado preliminar do processo
seletivo (on-line) 04/07/2018

Resultado final do processo seletivo 06/07/2018
 

 

CAMPUS PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA DATAS

ARAGUAÍNA
 

Pré-matrícula dos aprovados
(site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 07 a 09/07/2018

Matrícula da 1ª chamada 09 a 11/07/2018
Convocação da 2ª chamada 12/07/2018
Pré-matrícula da 2ª
chamada (site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 12 e 13/07/2018

Matrícula da 2ª chamada 13 e 16/07/2018
Convocação da 3ª chamada 17/07/2018
Pré-matrícula da 3ª
chamada (site: portal.ifto.edu.br/araguaina) 17 e 18/07/2018

Matrícula da 3ª chamada 17 e 19/07/2018

Início das aulas 30/07/2018
 

 (...)" .                                                                       

                                                                                                  Araguaína, 12 de junho de 2018

 

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes Mateus , Diretor-

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
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geral, em 12/06/2018, às 11:00, 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 0381777 e o código CRC 0237DF97.

 
Cristiano Fernandes Mateus

Diretor-geral 

 
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas
Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba
CEP 77.824-83      Araguaína - TO
(63) 3411-0300
portal.ifto.edu.br/araguaina - araguaina@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23237.012602/2018-79 SEI nº 0381777

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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