
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Porto Nacional 

 
PRORROGAÇÃO DE MATRÍCULAS

 
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS PORTO

NACIONAL, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº 198/2018/PNA/REI/IFTO, de 27 de junho de 2018, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

1. DA PRORROGAÇÃO DAS MATRÍCULAS
 

1.1. Fica prorrogado até o dia 22 de janeiro de 2020, o período de matrículas para
o Curso do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, regido pelo edital nº
84/2019/REI/IFTO, de 30 de outubro de 2019. 

1.2. Fica prorrogado até o dia 22 de janeiro de 2020, o período de matrículas para o
Curso Técnico em Informá�ca Subsequente,  regido pelo edital nº 72/2019/REI/IFTO, de 9 de
setembro de 2019.

2. LISTA DE DOCUMENTO PARA MATRÍCULA - PROEJA

 

a) formulário impresso da pré-matrícula (Link para acesso à pré-
matrícula h�ps://sigaaluno.i�o.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf)

b)uma foto recente de 3x4 cm;

c)cer�dão de nascimento ou casamento (original e cópia);

d)cer�ficado escolar do ensino fundamental ou equivalente (original e cópia);

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

f)documento de iden�ficação (RG) (original e cópia);

g)CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de iden�ficação
que conste o número do CPF;

h)�tulo de eleitor (original e cópia);

i)comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úl�ma eleição(original e cópia), ou
cer�dão de quitação eleitoral emi�da pelo site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE;

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 (cópia).

 

3. LISTA DE DOCUMENTO PARA MATRÍCULA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf


 

a) formulário impresso da pré-matrícula (Link para acesso à pré-
matrícula h�ps://sigaaluno.i�o.edu.br/sigaepct-aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf)

b)uma foto recente de 3x4 cm;

c)cer�dão de nascimento ou casamento (original e cópia);

d)cer�ficado escolar do ensino médio ou equivalente (original e cópia);

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

f)documento de iden�ficação (RG) (original e cópia);

g)CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de iden�ficação
que conste o número do CPF;

h)�tulo de eleitor (original e cópia);

i)comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úl�ma eleição(original e cópia), ou
cer�dão de quitação eleitoral emi�da pelo site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE;

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 (cópia).

 
                                                                       
                                                                     Porto Nacional, 14 de janeiro de 2020.
 
 

ROSALY JUSTINIANO DE SOUZA ROCHA
Diretora-geral Subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por Rosaly Jus�niano de Souza Rocha,
Diretora-Geral Subs�tuta, em 14/01/2020, às 12:21, 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 0897766 e o código CRC 66780B6C.
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Referência: Processo nº 23337.030417/2019-19 SEI nº 0897766
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