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1) Candidato Docente Orientador: _______________________________________      

Análise da documentação autuada no processo:

ITEM SITUAÇÃO
DESCRIÇÃO

(se
necessário)

Formulário de Inscrição, autuado e corretamente preenchido?
(Anexo I)

( ) Sim ( )
Não

Cópia do diploma de graduação, frente e verso, e as devidas
comprovações de revalidação, se for o caso, autuada(s)?

( ) Sim ( )
Não

Cópia do diploma de mestrado, frente e verso, e as devidas
comprovações de revalidação, se for o caso, autuada(s)?

( ) Sim ( )
Não

Declaração do Setor de Recursos Humanos informando ser o
candidato pertencente ao quadro permanente do IFTO como

docente e estar em efe vo exercício, autuada?
( ) Sim ( )

Não

Comprovação de que o candidato está ministrando, ou irá
ministrar, disciplina em curso de licenciatura no ano de 2020,

autuada?
( ) Sim ( )

Não

Comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos, ou
mais, como docente do ensino superior em curso de

licenciatura, autuada?
( ) Sim ( )

Não

Comprovações de atendimento mínimo com relação à
experiência na formação de professores ou na educação
básica, devendo ser comprovada minimamente por pelo

menos dois dos critérios, ou mais, autuada(s)?

( ) Sim ( )
Não
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Autuada a autodeclaração, contendo todos itens previstos no
edital?

( ) Sim ( )
Não

Relato: <<caso seja iden ficado, alguma indicação “não”, descrever aqui que o candidato foi
desclassificado do processo sele vo por não atender ao(s) item(s) “x” previsto(s) no edital de
seleção>>

b)  Classificação  do  candidato  em  função  dos  critérios  adotados  pelo  Colegiado  do
Curso:  <<inserir  aqui  o  número  ordinal  referente  à  posição  de  classificação  dentre  os
concorrentes,  por  exemplo,  “  1º  ”.  Caso  tenha  sido  desclassificado,  não  indicar  a
classificação>>.

2) Candidato Docente Orientador: ______________________________________________   

a) Análise da documentação autuada no processo:
<<repe r, daqui em diante, todo o procedimento anterior, com as tabelas, quantas vezes
forem necessárias, para cada candidato inscrito>>

___________________________________
Presidente do Colegiado do Curso

Documento assinado eletronicamente por Pietro Lopes Rego,  Diretor-Geral,  em
27/07/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília,  com fundamento no
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 1042484 e o código
CRC 026B307D.
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Referência: Processo nº 23481.012419/2020-04 SEI nº 1042484
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