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CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2021/REI/IFTO, DE 28 DE ABRIL DE 2021

RETIFICAÇÃO Nº 1

SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À PROMOÇÃO DA INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO
NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA

    

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 e com
base no Chamamento Público IFES nº 01/2021, que trata de apoio à iniciação tecnológica
com foco no ensino de programação aplicada, torna pública a re�ficação nº 1 da seleção de
projetos voltados à promoção da iniciação tecnológica com foco no ensino de programação
aplicada para estudantes dos 2 (dois) úl�mos anos do ensino fundamental de escolas
públicas, associados ao ensino, pesquisa e extensão, aberta às unidades do Ins�tuto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns, conforme segue:

 

Onde se lê:

5.3.2. A distribuição das bolsas deverá seguir os seguintes critérios de enquadramento:

I - Coordenador de Projeto (CPO): profissional com nível superior com, no mínimo, 2 (dois)
anos de efe�va experiência em projetos de extensão tecnológica e/ou de iniciação
tecnológica.

 

Leia-se:

5.3.2. A distribuição das bolsas deverá seguir os seguintes critérios de enquadramento:

I - Coordenador de Projeto (CPO): profissional com nível superior com, no mínimo, 1 (um)
ano de efe�va experiência em projetos de extensão tecnológica e/ou de iniciação
tecnológica.

 
Palmas, 7 de maio de 2021.

 
 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
10/05/2021, às 08:25, 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 1293740 e o código CRC FB5CE7DC.
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