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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 Avançado Formoso do Araguaia

Direção

 
 

EDITAL Nº 6/2021/FAR/REI/IFTO, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
CHAMADA PÚBLICA - ENTREGA DE CHIPS REMANESCENTES 

CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO CADASTRO DE RESERVA 
 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – IFTO, nomeado pela Portaria
6/2019/REI/IFTO, de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de
janeiro de 2019, seção 2, página 28, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a convocação dos estudantes aprovados no cadastro de reserva da  CHAMADA
PÚBLICA nº 06/2021/FAR/REI/IFTO, de 24 de fevereiro de 2021 para entregar chips
remanescente  - ano le�vo 2020 do Projeto Alunos Conectados. 

1. CONVOCAÇÃO DOS ESTUDANTES CADASTRO DE RESERVA

1.1. Estudantes classificados de acordo com item do edital 7.2, devem comparecer ao
campus avançado Formoso do Araguaia para re�rada do chip, em acordo com edital, item  8.

1.2. 8. DA RETIRADA DOS CHIPS

1.3. 8.1 Os chips deverão ser re�rados nos dias e horários divulgados no site, e,
ocorrerá nas dependências do Campus Avançado Formoso do Araguaia. 

1.4. 8.2 No ato da re�rada, o aluno deverá assinar um termo de recebimento do
chip (com orientações e condicionalidade para o uso do chip) munido de documentos
pessoais. 

1.5. 8.3 Caso o aluno contemplado não re�re o chip nas datas estabelecidas, terá
seu chip, automa�camente, disponibilizado ao primeiro aluno da lista de espera, e assim,
sucessivamente, nos casos em que os alunos não re�rarem os chips nos prazos
estabelecidos, exceto quando jus�ficado por meio de laudo médico, convocação judicial ou
outros da natureza, requerido no prazo máximo de 5 dias pelo e-mail
geren.formoso@i�o.edu.br.

1.6. Lista de estudantes convocados para recebimento do chip.

 

Ordem Nome Curso Situação

07 Lucas Rodrigues
da Silva

Técnico em Agricultura
Integrado ao Ensino Médio Classificado

08 Elisa Santos Técnico em Informá�ca
Integrado ao Ensino Médio Classificado
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11 Gisely Fonseca
de Souza

Técnico em Informá�ca
Integrado ao Ensino Médio

Classificado

12 Elleni Haryana
Silva Barros

Técnico em Agricultura
Integrado ao Ensino Médio Classificado

13 Gabriel Patrício
Saraiva

Técnico em Agricultura
Integrado ao Ensino Médio Classificado

2. DA RETIRADA DOS CHIPS

3. Os chips deverão ser re�rados nos dias 17 e 18 de março de 2021, no horário
de funcionamento do campus, e, ocorrerá nas dependências do Campus Avançado Formoso
do Araguaia. 

4. No ato da re�rada, o aluno deverá assinar um termo de recebimento do chip
(com orientações e condicionalidade para o uso do chip) munido de documentos pessoais. 

5. Caso o aluno contemplado não re�re o chip nas datas estabelecidas, terá seu
chip, automa�camente, disponibilizado ao primeiro aluno da lista de espera, e assim,
sucessivamente, nos casos em que os alunos não re�rarem os chips nos prazos
estabelecidos, exceto quando jus�ficado por meio de laudo médico, convocação judicial ou
outros da natureza, requerido no prazo máximo de 5 dias pelo e-mail
geren.formoso@i�o.edu.br.

 
 

Formoso do Araguaia, 16 de março de 2021.
 

 
MANOEL DELINTRO DE CASTRO NETO

Diretor
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 16/03/2021, às 16:01, 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 1249827 e o código CRC A4A89F59.
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