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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

NOTA INFORMATIVA
O presidente da Comissão do Concurso Público para os cargos de Professor de
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnicos Administrativos em Educação do IFTO,
designada pela Portaria n.º 280/2017/REI/IFTO, de 4 de abril de 2017, informa a suspensão
temporária das inscrições para a vaga de “Artes com ênfase em dança – DE”, ofertada no
Edital n.º 13/2017/REITORIA/IFTO, de 18 de abril de 2017.
A referida suspensão temporária fazse necessária devido à finalização do
processo de remoção interna do IFTO, regulamentado por meio da Chamada Pública n.º
4/2017, pela qual houve o deslocamento da referida vaga do Campus Porto Nacional, do
IFTO, para outro Campus.
Ocorre que o Campus atualmente detentor da vaga pleiteou junto à Comissão
do Concurso a adequação do perfil da referida vaga para um que atenda ao interesse público
daquela Unidade, tanto no que se refere à ênfase como às habilitações exigidas para seu
provimento e conteúdo programático.
Ressaltese que, em razão da alteração do perfil da vaga e em conformidade
com a Recomendação n.º 23/2016/PRTO/PRDC do Ministério Público FederalTO, ela será
novamente disponibilizada em procedimento de remoção interna e, posteriormente, no atual
Concurso Público, por meio de retificação, no qual constará a alteração do perfil e a
reabertura do período para inscrição.
Aos candidatos que já realizaram a inscrição para a vaga “Artes com ênfase em
dança  DE”, informase que, após retificação do Edital, será disponibilizado um período para
indicarem a opção de manter a inscrição ou migrála para outra vaga de perfil semelhante,
dentre aquelas ofertadas no mesmo Concurso Público, ou ainda serem reembolsados, caso já
tenham pago a inscrição e optem por não mais participar do certame.
Palmas (TO), 17 de maio de 2017.

Humberto José Gama da Silva
Presidente Comissão Concurso Público
Documento assinado eletronicamente por Humberto Jose Gama da Silva,
Presidente, em 17/05/2017, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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