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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS

 
EDITAL N.º 33/2020/CTO/REI/IFTO, DE 03 DE JULHO DE 2020

 
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 

 
ANEXO II

 
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES PARA AÇÕES AFIRMATIVAS

AÇÕES AFIRMATIVAS

V4041 V4041 - Candidatos Candidato (s) com deficiência

Documentação

Laudo médico original ou cópia auten�cada em cartório, emi�do nos úl�mos doze meses,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID10), bem como à provável
causa da deficiência, sendo que o candidato poderá passar por entrevista e avaliação por uma
banca mul�profissional composta por médicos, assistentes sociais, pedagogos e psicólogos do
IFTO para comprovação da documentação no ato da matrícula.

Eu _____________________________________________________, candidato inscrito neste
Vestibular sob o número ________________________, declaro que entreguei os documentos
acima marcados como requisito para concorrer à Ação Afirmativa ____________, para o curso
de _____________________________________________ no Campus Colinas do Tocantins do
Processo Seletivo SISU/ IFTO 2020/2. Declaro ainda estar ciente que a documentação será
analisada por comissão multiprofissional.

________________________________________________________________
 Assinatura do candidato

Situação:( ) sem pendência ( ) documentação pendente ____________________

Envelope recebido por: _____________________________________________________.

Data: _______/_________/__________.

 

Documento assinado eletronicamente por Iomar Lima Lago, Diretor-Geral, em
03/07/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 1030986 e o código CRC 41B3BA42.

 
AV. Bernado Sayão, Chácara Raio de Sol, lote 29B — CEP 77.760-000 Colinas do Tocan�ns/TO 

colinas.i�o.edu.br — colinas@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23725.000727/2020-79 SEI nº 1030986
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