1ª LISTA DE EXCEDENTES
SELETIVO 2016 - EDITAL 28/2015
CURSOS SUPERIORES
1. Os candidatos classificados nesta lista de excedentes do Seletivo 2016 para os cursos superiores farão suas matrículas no dia 26 de janeiro de 2016, no

2.

3.
4.
5.

horário das no horário das 8h às 11h, das 14h às 17h e das 19h às 22h, conforme abaixo relacionado, em acordo com o cronograma do Edital 26/2015,
junto à Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus Colinas do Tocantins, localizado à Avenida Bernardo Sayão, S/N, Chácara Raio de Sol,
Acesso ao Frigorífico, Bairro Santa Maria, Colinas do Tocantins.
No ato da matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar originais e cópias da seguinte documentação:
a) Registro de Nascimento;
b) Registro Geral (RG); não pode ser CNH;
c) CPF;
d) Certificado de conclusão e histórico do Ensino Médio ou Estudos equivalentes ou Declaração de conclusão (Somente para os alunos concludentes do
ensino Médio no ano de 2015, serão aceitas as declarações de conclusão, desde que na declaração conste o prazo máximo de 30 dias para expedição
do certificado. Para os alunos concludentes em anos anteriores, somente com certificado e histórico.);
e) Título de Eleitor com comprovante de votação ou com certidão de regularidade eleitoral (retirado em meio eletrônico do Tribunal Regional EleitoralTRE), p/maiores de 16 anos;
f) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, somente para homens maiores de 18 anos;
g) 2 fotos 3x4 recentes e iguais;
h) Comprovante de endereço (conta de água, telefone ou energia elétrica);
O candidato que não apresentar todos os documentos citados no prazo mencionado perderá o direito à vaga.
O candidato aprovado que não efetivar sua matrícula no prazo estabelecido, será considerado desistente, sendo substituído pelo candidato da segunda
lista de excedentes a ser publicada no dia 27/01/2016 e matrícula no dia 28/01/2016, de acordo com a ordem de classificação para matrícula.
Os critérios de classificação e desempate constam no item 11 do Edital 28/2015.
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CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
POLÍTICA 1
Ampla concorrência
CLASSIFICAÇÃO
INCRIÇÃO
NOME
34
3005
ROSANA AGUIAR ARRUDA
35
3008
ERIC FAGNER RODRIGUES DE BARROS

TOTAL
43,2
43

POLÍTICA
POLÍTICA 1
POLÍTICA 1

Colinas do Tocantins/TO, 25 de janeiro de 2016.
_____________________________________
PAULO HERNANDES GONÇALVES DA SILVA
DIRETOR GERAL
Portaria nº 160/2014/REITORIA/IFTO

____________________________________
KAIRO TAVARES FREIRE
Presidente da Comissão de Seletivo
Portaria 138/2015

* Versão original assinada.
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SITUAÇÃO
CLASSIFICADO
CLASSIFICADO

