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EDITAL Nº 10/2015/IFTO/CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DE 29 DE ABRIL DE 

2015. 

PROCESSO DE ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA DO CAMPUS COLINAS DO 

TOCANTINS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TOCANTINS. 

O DIRETOR-GERAL PRO-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 160/REITORIA/IFTO 

de 31/03/2014, publicada no Diário Oficial da União em 01/04/2014, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna pública a realização do processo de escolha do nome da Biblioteca 

do Campus Colinas do Tocantins do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins. 

 

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O presente concurso será regido por este edital e executado pelo Campus Colinas do 

Tocantins do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, sob a 

coordenação da Comissão Organizadora do presente concurso público, designada pela 

PORTARIA Nº 43/2015/CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, de 17 de abril de 2015, e 

compreenderá 6 etapas:  

a) Primeira fase: publicação do edital e divulgação; 

b) Segunda fase: Inscrição dos candidatos; 

c) Terceira fase: arguição para defesa pública da pessoa inscrita; 

d) Quarta fase: escolha e divulgação de três nomes, dentre os escritos, por uma comissão 

interna; 

e) Quinta: apresentação dos nomes à comunidade interna; 

f) Sexta fase: votação interna (servidores e alunos do IFTO); 

1.2 Constam deste edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO; 

B) ANEXO II – CRONOGRAMA 

 

2. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DIVULGAÇÃO 

2.1 O edital será publicado em 30 de abril de 2015. 

2.2 Fica a critério da Comissão, as divulgações nos meios de comunicação locais e outras 

providências. 
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3. INSCRIÇÕES 

3.1 Os interessados em homenagear deverão acessar a página do IFTO, Campus Colinas do 

Tocantins, (http://colinas.ifto.edu.br/), imprimir a ficha de inscrição (Anexo I) e entregar no 

período de 05 a dia 12 de maio de 2015, no setor de protocolo do Campus Colinas do Tocantins 

no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. 

3.2 Conforme estabelece a Lei 6.454, de 24 de outubro de 1977 somente poderão ser indicados 

nomes para homenagens póstumas. 

3.3 Os nomes indicados deverão ser de pessoas que atuaram ou estão relacionados com a área 

educacional, cultural ou com relevante trabalho comunitário, social ou sindical na cidade de 

Colinas do Tocantins. 

3.4 No ato da inscrição deverão ser entregues a cópia do atestado de óbito do candidato a ser 

homenageado e cópia do documento de identificação da pessoa responsável pela inscrição, sob 

pena de desclassificação. 

3.5 É vedada a inscrição de pessoas que já foram homenageadas na cidade de Colinas do 

Tocantins com nomes de logradouros ou prédios públicos. 

4. DA ARGUIÇÃO 

4.1 O Diretor-Geral comporá comissão de até 05 membros da comunidade interna e externa, para 

arguição dos responsáveis pelas inscrições acerca de informações que se tornarem relevantes 

para a escolha dos nomes, no dia 13/05/2015 a partir das 14 horas, no Campus Colinas do 

Tocantins. 

4.2 O processo de arguição será de 15 minutos para cada responsável por inscrição e ocorrerá por 

ordem de inscrição, constante na ficha. 
 

5. DA ESCOLHA E DIVULGAÇÃO DOS NOMES 

5.1 Em reunião da comissão no dia 14 de maio de 2015, serão escolhidos três nomes de 

homenageados para o processo eleitoral. 

5.3 A escolha será registrada em ata com assinatura dos membros participantes. 

5.4 A ata deverá ser divulgada até o dia 15/05/2015 em mural do Campus Colinas do Tocantins. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS NOMES À COMUNIDADE 

6.1 Os responsáveis pela inscrição (ou pessoa indicada) deverá fazer a apresentação de até 15 

minutos no dia 19 de maio de 2015, em evento solene a partir das 19 horas, com sorteio prévio 

da ordem de apresentação. 

6.2 A forma de apresentação ficará a critério de cada responsável pela inscrição. 

 

7. DA ELEIÇÃO 

http://www.ifto.edu.br/
mailto:colinas@ifto.edu.br
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7.1 O Diretor-Geral comporá comissão eleitoral de 06 membros da comunidade interna 

(discentes, docentes e técnicos administrativos) para condução do processo eleitoral para escolha 

definitiva do nome da Biblioteca, no dia 21 de maio de 2015, no horário das 14h às 21h. 

7.2 Poderão votar todos os servidores constantes em lista emitida pela Coordenação de Gestão de 

Pessoas, inclusive terceirizados. 

7.3 Poderão votar todos os estudantes regularmente matriculados com nomes constantes em lista 

emitida a partir do SISTEC pela Coordenação de Registros Escolares. 

7.4 O processo de apuração e divulgação do resultado final deverá ocorrer até o dia 22 de maio 

de 2015. 
 

8. DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

8.1 Os casos omissos não previstos nesse Edital serão julgados pela Direção-Geral do Campus 

Colinas do Tocantins, em ato conjunto com as Gerências de Ensino e Administração. 

 

Colinas do Tocantins, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

Paulo Hernandes Gonçalves da Silva 

Diretor-geral pro tempore  

 

 

 

*Versão original assinada.  
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ANEXO I 

Ficha de inscrição 

 

Nº da inscrição (Deixar em branco) Data (deixar em branco) 

 

Nome completo do homenageado: 

 

Data e local de nascimento: 

 

Nome do pai: 

 

Nome da mãe: 

 

Biografia  

Inserir informações sobre atuação profissional, participações em serviços comunitários, 

sindicatos, associações e outras informações relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e local do falecimento: 

 

Causa da morte: 

 

 

Possui foto do homenageado em boa qualidade:   (     ) sim                 (      ) não 

Observação: ao preencher esta ficha a família autoriza a homenagem, e se dispõe a fornecer 

outras informações adicionais, se necessário, ao instituto. E também se compromete a comparecer 

ao ato público como representante da(o) homenageada(o) no evento que será realizado no IFTO, 

campus Colinas, para dar nome à Biblioteca da instituição. 

Colinas do Tocantins, _____ de ________________ de ________. 

http://www.ifto.edu.br/
mailto:colinas@ifto.edu.br
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Grau de parentesco com o candidato inscrito: __________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela inscrição. 

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Primeira fase - publicação do edital e 

divulgação 

30/04/2015 Campus Colinas do Tocantins 

e página institucional 

Segunda fase - inscrição 05 a 12/05/2015 Protocolo do Campus Colinas 

do Tocantins 

Terceira fase - arguição para defesa 

pública da pessoa inscrita 

13/05/2015 às 14h Campus Colinas do Tocantins. 

Quarta fase - escolha e divulgação de 

três nomes 

14 e 15/05/2015 Campus Colinas do Tocantins 

Quinta fase – apresentação dos três 

nomes à comunidade interna. 

19/05/2015 às 19h Campus Colinas do Tocantins 

Sexta fase – votação interna 21/05/2015 das 15 às 

21h 

Campus Colinas do Tocantins  

Divulgação do nome escolhido 22/05/2015 Campus Colinas do Tocantins 

e página institucional 
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