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CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS APROVADOS PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 

2019.1 – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSIMO MÉDIO. 
 

18.4.1. Cursos técnicos integrados ao ensino médio 
a) comprovante da pré-matrícula impresso (preenchido através do site https://sigaedu.ifto.edu.br); 
b) uma foto colorida de 3x4 cm recente; 
c) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 
d) certificado escolar do ensino fundamental ou equivalente (original e cópia); 
e) histórico escolar do ensino fundamental(original e cópia); 
f) documento de identificação (original e cópia); 
g) CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que 
conste o número do CPF; 
h) cópia do título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de dezoito anos; 
i) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia) ou 
certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE, para candidatos maiores de dezoito anos; 
j) documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo 
masculino com idade entre 18 e 45 anos (original e cópia); 
k) comprovante de endereço residencial (original e cópia); 
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de 
gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o 
prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015; 
m) caso o ingressante for menor de 18 anos, o responsável no ato da matrícula deverá apresentar seu 
documento de identificação pessoal (Carteira de Identidade e CPF). 

TÉNCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

ARAGUATINS 

 Data  
Turno  

Pré-matrícula dos aprovados (on-line) 08 a 17/01/2019 
Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. AMPLA 
CONCORRÊNCIA, aprovados de 1 a 25. 

14/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. AMPLA 
CONCORRÊNCIA, aprovados de 26 a 50. 

14/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. AMPLA 
CONCORRÊNCIA, aprovados de 51 a 75. 

15/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. AMPLA 
CONCORRÊNCIA, aprovados de 76 a 98. 

15/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. R2, 
aprovados de 01 a 32. 

16/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. R2, 
aprovados de 33 a 63. 

16/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. R4, 
aprovados de 1 a 20. 

17/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. R6, R8, 
A2 e A3, todos os aprovados. 

17/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS APROVADOS PROCESSO SELETIVO 

UNIFICADO 2019.1 – TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO 

 

TÉNCNICO EM REDES DE COMPUTADORES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

ARAGUATINS 

 Data  
Turno  

Pré-matrícula dos aprovados (on-line) 08 a 18/01/2019 
Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em Redes 
de Computadores Integrado ao Ensino Médio. 
AMPLA CONCORRÊNCIA, aprovados de 1 a 
21. 

18/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 
Aprovados: R2, R4, R5, R6 e A2. 

18/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES  INTEGRADO AO ENSIMO 

MÉDIO. 

 
18.4.1. Cursos técnicos integrados ao ensino médio 

a) comprovante da pré-matrícula impresso (preenchido através do site https://sigaedu.ifto.edu.br); 

b) uma foto colorida de 3x4 cm recente; 

c) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

d) certificado escolar do ensino fundamental ou equivalente (original e cópia); 

e) histórico escolar do ensino fundamental (original e cópia); 

f) documento de identificação (original e cópia); 

g) CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que 

conste o número do CPF; 

h) cópia do título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de dezoito anos; 

i) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia) ou 

certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE, para candidatos maiores de dezoito anos; 

j) documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo 

masculino com idade entre 18 e 45 anos (original e cópia); 

k) comprovante de endereço residencial (original e cópia); 

l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de 

gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o 
prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015; 
 m) caso o ingressante for menor de 18 anos, o responsável no ato da matrícula deverá apresentar seu 
documento de identificação pessoal (Carteira de Identidade e CPF). 
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS APROVADOS PROCESSO SELETIVO 

UNIFICADO 2019.1 – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA SUBSEQUENTE AO ENSINO 

MÉDIO. 

 

TÉNCNICO EM AGROPECUÁRIA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

ARAGUATINS 

 Data  
Turno  

Pré-matrícula dos aprovados (on-line) 08 a 21/01/2019 
Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio. 
AMPLA CONCORRÊNCIA, aprovados de 1 a 
27. 

21/01/2019 
Matutino  

08h às 11h 

Matrícula da 1ª chamada: curso Técnico em 
Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio. 
Aprovados: R2, R4, R6 e R8 

21/01/2019 
Vespertino  
14h às 17h 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MÉDIO 

 
18.4.3. Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio 

a) comprovante da pré-matrícula impresso (preenchido através do site https://sigaedu.ifto.edu.br); 

b) uma foto colorida de 3x4 cm recente; 

c) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

d) certificado escolar do ensino médio ou equivalente (original e cópia); 

e) histórico escolar do ensino médio (original e cópia); 

f) documento de identificação (original e cópia); 

g) CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que 

conste o número do CPF; 

h) cópia do título de eleitor (original e cópia); 

i) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia) ou 

certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE, para candidatos maiores de dezoito anos; 

j) documento de quitação com serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo 

masculino com idade entre 18 e 45 anos (original e cópia); 

k) comprovante de endereço residencial (original e cópia); 

l) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de 

gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o 
prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015; 
 m) caso o ingressante for menor de 18 anos, o responsável no ato da matrícula deverá apresentar seu 
documento de identificação pessoal (Carteira de Identidade e CPF). 
 


