
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

COMUNICADO

CONSIDERANDO:

I - o  Edital  n.º  40/2018/REI/IFTO,  de  20  de  junho  de  2018,  que  regulamentou  o
processo para seleção de Professores Supervisores da Rede Pública de Ensino Básico para
atuarem no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (Edital Capes n.º 7/2018 - Pibid e
suas  retificações),  a  ser  implementado  de  acordo  com  o  número  de  cotas  de  bolsas
disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
em conformidade com a Portaria Capes n.º 45, de 12 de março de 2018;

II - o resultado final do processo de seleção publicado no Edital n.º 45/2018/REI/IFTO,
de 3 de julho de 2018;

III - o subitem 3.1.3 do Edital n.º 40/2018/REI/IFTO, que regulamentou a respeito dos
requisitos mínimos do candidatos, a saber:

3. REQUISITOS MÍNIMOS DO CANDIDATO

[...]

3.1.3  Possuir  experiência  mínima  de  2  (dois)  anos  no  magistério  na  educação
básica.

[...]

IV - a alínea "f" do subitem 5.2 do Edital  n.º  40/2018/REI/IFTO, que regulamentou a
respeito  dos  documentos  necessários  que  deveriam ser  entregues  em envelope  lacrado,  a
saber:

5.2. Documentos necessários que deverão ser entregues no envelope lacrado:

[...]

f) comprovação da experiência no magistério na educação básica;

[...]

V - o subitem 7.7 do Edital  n.º  40/2018/REI/IFTO, que  regulamentou a  respeito  dos
critérios de seleção, a saber:

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

[...]

7.7 .  Em caso  de  classificação de  um candidato  que não cumpriu  os  requisitos
estabelecidos  neste  edital,  será  chamado  o  candidato  seguinte,  pela  ordem  de
classificação.

VI - o subitem 11.11 do Edital n.º 40/2018/REI/IFTO, que regulamentou a respeito das
disposições finais, a saber:

SEI/IFTO - 0604045 - Documento padrão https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

1 of 2 01/03/2019 08:51



11. DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

11.11.  A  inscrição  implicará  a  aceitação,  por  parte  do  candidato,  de  todas  as
condições estabelecidas neste edital  e seus anexos,  não podendo ele alegar, sob
qualquer pretexto, o desconhecimento destas disposições, para quaisquer fins em
direito admitido.

[...]

VII - que  a  candidata  THAYS FERNANDA DIAS STEMPOZECKAS,  classificada  na
quarta  posição  no  resultado  final  para  a  condição  de  Professor  Supervisor  do  núcleo  de
Química  do  Campus  Paraíso  do  Tocantins,  não  cumpre  com  o  requisito  mínimo  de
experiência de 2 (dois) anos no magistério na educação básica.

DECIDE:

Desclassificar  a  candidata  THAYS FERNANDA DIAS STEMPOZECKAS,
concorrente  do  Edital  n.º  40/2018/REI/IFTO,  de  20  de  junho  de  2018,  classificada  no
resultado final publicado no Edital n.º 45/2018/REI/IFTO, de 3 de julho de 2018.

Palmas, 28 de fevereiro de 2019.

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Instituto Federal do Tocantins

Documento  assinado eletronicamente  por  Antonio  da Luz Júnior,  Reitor,  em
28/02/2019, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste  documento  pode ser  conferida no site  http://sei.ifto.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0604045 e o código
CRC C38E0FCD.

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
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23235.008643/2018-81 SEI nº 0604045
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