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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
Campus Avançado Lagoa da Confusão

EDITAL Nº 03/2021/LCO/IFTO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
SEGUNDA CHAMADA DO VESTIBULAR UNIFICADO 2021/1 PARA CURSO CURSO TÉCNICO
SUBSEQUENTE EM AGRICULTURA
O DIRETOR CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria
89/2018/IFTO/REITORIA, 26 DE JANEIRO DE 2018, publicada no DOU, nº 21, terça-feira, dia
30 de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais, divulga segunda
chamada do ves bular uniﬁcado 2021/1 para o curso técnico subsequente em
Agricultura do Campus Avançado Lagoa da Confusão.
Os candidatos aprovados para o Curso Técnico Subsequente em Agricultura deverão enviar a
documentação exigida para o e-mail: cores.lagoadaconfusao@i o.edu.br, assunto –
matrícula 2021/1, com o nome do aluno e curso, conforme cronograma de matrícula.
A documentação deverá ser enviada escaneada, no formato PDF, em um único arquivo,
legível, na seguinte ordem:
Pré-cadastro impresso (acessar em h p://sigaedu.i o.edu.br/) e assinado pelo
estudante maior ou pelo Responsável Legal e Documento de Iden ﬁcação do mesmo,
Uma foto recente de 3x4 cm;
Cerdão de Nascimento ou Casamento;
Histórico Escolar do Ensino Médio ;
Diploma ou declaração de conclusão do Ensino Médio;
CPF ou Comprovação de inscrição no CPF, ou documento de iden ﬁcação que conste o
número do CPF;
Título de Eleitor, para candidatos maiores de dezoito anos ;
Comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úl ma eleição, ou cer dão de
quitação eleitoral emi da pelo site do TSE, para candidatos maiores de dezoito anos;
Documento de quitação com serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo
masculino com idade entre 18 e 45 anos ;
Comprovante de endereço residencial ;
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Requerimento Nome Social (RESOLUÇÃO N° 12, DE 16 DE JANEIRO DE 2015).
Para aqueles candidatos que não concluíram o ensino Médio devido a adaptações do
calendário le vo causadas pela pandemia da Covid19, será obrigatória a entrega da
DECLARAÇÃO DE PROVÁVEL CONCLUINTE conforme modelo constante do Anexo XII
(
h ps://seja.i o.edu.br/20211/editais/edital-no-81-ves bular-uniﬁcado-do-i o/).
O
candidato, havendo realizado sua matrícula com a apresentação da Declaração de Provável
Concluinte prevista, não poderá exceder o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento)
de ausência previsto nas normas do IFTO para que seja man da sua matrícula.
No ato da matrícula, o candidato que não apresentar a totalidade dos documentos terá sua
matrícula indeferida sendo chamado outro, conforme ordem de classiﬁcação. O não
comparecimento na data estabelecida para a matrícula implicará na desistência à vaga.
Contato wa s 63-99263-1359
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA CURSO DE GRADUAÇÃO
PRÉ-MATRÍCULA/MATRÍCULA
DATAS
Convocação da 2ª chamada
18/02/2021
Pré-matrícula da 2ª chamada on line
18/02/2021 a 25/02/2021
Matrícula da 2ª chamada on line
19/02/2021 a 26/02/2021
AMPLA CONCORRÊNCIA
NOME
GRASIELE KATHIRINE DOS REIS DALGALO
LEOMAN FERREIRA BULHOES LEANDRO
MARCIA BENTO DE SOUSA
CAMILA AMANCIO PEREIRA DE LIMA
HILTON RODRIGUES DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO
11
12
13
14
15

Jardel Barbosa dos Santos
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
18/02/2021, às 10:15, 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 1219667 e o código CRC D8032C3A.
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Rua 02, Quadra 05A, Lote 01, Setor Lagoa da Ilha — CEP 77493-000 Lagoa da
Confusão/TO — 63999426257
portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23235.002345/2021-82
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