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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

 
EDITAL Nº 15/2020/REI/IFTO, DE 11 DE MARÇO DE 2020

RETIFICAÇÃO Nº 1 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da
União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a Re�ficação nº 1 do Edital nº 15/2020/REI/IFTO, de 11 de março de 2020, publicado
no Diário Oficial da União de 12 de março de 2020, em conformidade com as disposições a
seguir. 

 

Incluir: 

8.21. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova u�lizando máscara para proteção
à Covid-19. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do par�cipante, desde a sua
entrada até a sua saída do local de prova. Será permi�do que o par�cipante leve máscara
reserva para troca durante a aplicação.

8.22. Durante a iden�ficação do par�cipante, será necessária a re�rada da máscara de
proteção à Covid-19, prosseguida da higienização das mãos com álcool em gel próprio ou
fornecido pelo aplicador antes de entrar na sala de prova.

8.23. O descarte da máscara de proteção à Covid-19, durante a aplicação da prova, deve ser
feito pelo par�cipante de forma segura nas lixeiras do local de prova.

8.24. Para os casos previstos na Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020, será dispensado o uso
da máscara para pessoas com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências
que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara, sendo necessária a solicitação de
atendimento diferenciado na forma disposta no item 7. 

8.24 É proibida a entrada do par�cipante no local de prova após o fechamento dos portões e
sem a u�lização da máscara de proteção à Covid-19.

 

Onde se lê: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

Etapa A�vidade Período Local
[...] [...] [...] [...]

5 Inscrições
Da 0h do dia
16/3/2020 às
23h59 do dia

27/3/2020
contratos@i�o.edu.br
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6
Homologação preliminar das
inscrições e do atendimento

diferenciado
30/3/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

7
Recurso contra a não homologação
da inscrição e a não concessão de

atendimento diferenciado
31/3/2020 contratos@i�o.edu.br

8
Comunicação do resultado dos

recursos quanto a não homologação
da inscrição e a não concessão de

atendimento diferenciado
1º/4/2020 e-mail do candidato

9
Homologação defini�va das
inscrições e do atendimento

diferenciado
1º/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

10
Publicação preliminar do nome dos

componentes da banca examinadora
da Prova de Desempenho em Libras

1º/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

11
Recurso quanto à composição da
banca examinadora da Prova de

Desempenho em Libras
2/4/2020 contratos@i�o.edu.br

12
Comunicação do resultado dos

recursos quanto à composição da
banca examinadora da Prova de

Desempenho em Libras 
3/4/2020 e-mail do candidato

13
Publicação defini�va do nome dos

componentes da banca examinadora
da Prova de Desempenho em Libras

3/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

14
Divulgação do local, data, ordem e
horário de realização da Prova de

Desempenho em Libras
3/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

15 Prova de Desempenho em Libras 5/4/2020

Reitoria do IFTO
Av. Joaquim Teotônio
Segurado, Quadra 202

Sul, ACSU-SE 20,
Conjunto 1, Lote 8,

Plano Diretor Sul, CEP
77020-450, Palmas – TO

16 Resultado preliminar do Processo
Sele�vo Simplificado 6/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

17
Recurso quanto ao resultado

preliminar do Processo Sele�vo
Simplificado

6/4/2020 e
7/4/2020 contratos@i�o.edu.br

18
Comunicação da decisão dos
recursos contra o Resultado

Preliminar do Processo Sele�vo
Simplificado

8/4/2020 e-mail do candidato

19 Resultado defini�vo do Processo
Sele�vo Simplificado 9/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

20 Homologação do resultado defini�vo
do Processo Sele�vo Simplificado 9/4/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

21
Publicação da homologação do
resultado defini�vo do Processo

Sele�vo Simplificado
9/4/2020 Diário Oficial da União

 

Leia-se:

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://www.imprensanacional.gov.br/
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Etapa A�vidade Período Local
[...] [...] [...] [...]

5 Inscrições – Prorrogação 13 a
23/10/2020 contratos@i�o.edu.br

6
Homologação preliminar das
inscrições e do atendimento

diferenciado
24/10/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

7
Recurso contra a não homologação
da inscrição e a não concessão de

atendimento diferenciado
26/10/2020 contratos@i�o.edu.br

8

Comunicação do resultado dos
recursos quanto a não

homologação da inscrição e a não
concessão de atendimento

diferenciado

27/10/2020 e-mail do candidato

9
Homologação defini�va das
inscrições e do atendimento

diferenciado
27/10/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

10
Publicação preliminar do nome dos

componentes da banca
examinadora da Prova de
Desempenho em Libras

27/10/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

11
Recurso quanto à composição da
banca examinadora da Prova de

Desempenho em Libras
28/10/2020 contratos@i�o.edu.br

12
Comunicação do resultado dos

recursos quanto à composição da
banca examinadora da Prova de

Desempenho em Libras 
29/10/2020 e-mail do candidato

13
Publicação defini�va do nome dos

componentes da banca
examinadora da Prova de
Desempenho em Libras

29/10/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

14
Divulgação do local, data, ordem e
horário de realização da Prova de

Desempenho em Libras
29/10/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

15 Prova de Desempenho em Libras 1º/11/2020

Reitoria do IFTO
Av. Joaquim Teotônio
Segurado, Quadra 202

Sul, ACSU-SE 20,
Conjunto 1, Lote 8,

Plano Diretor Sul, CEP
77020-450, Palmas – TO

16 Resultado preliminar do Processo
Sele�vo Simplificado 3/11/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

17
Recurso quanto ao resultado

preliminar do Processo Sele�vo
Simplificado

4 e 5/11/2020 contratos@i�o.edu.br

18
Comunicação da decisão dos
recursos contra o Resultado

Preliminar do Processo Sele�vo
Simplificado

6/11/2020 e-mail do candidato

19 Resultado defini�vo do Processo
Sele�vo Simplificado 6/11/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

20
Homologação do resultado

defini�vo do Processo Sele�vo
Simplificado

6/11/2020 h�p://portal.i�o.edu.br/

21 Publicação da homologação do 9/11/2020 Diário Oficial da União

http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/seletivos-dgp/
http://www.imprensanacional.gov.br/
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resultado defini�vo do Processo
Sele�vo Simplificado

Palmas, 13 de outubro de 2020.

 

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
13/10/2020, às 15:46, 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 1107771 e o código CRC 6FA65D90.

 

 

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200

portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23235.006779/2020-71 SEI nº 1107771

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

