Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas
Gabinete do Diretor

EDITAL Nº 7/2020/PAL/REI/IFTO, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
RETIFICAÇÃO Nº 1
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA EM OPERADOR DE INFRA-ESTRUTURA DE PROVEDOR DE
INTERNET
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado
pela Portaria n.º 352/2018/REI/IFTO de 5 de abril de 2018, publicado no Diário
Oﬁcial da União de 9 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna pública a Retiﬁcação nº 1 do Edital nº
7/2020/PAL/REI/IFTO, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 que regulamenta
o Processo Seletivo para o Curso de Formação Inicial e Continuada em
Operador de Infra-estrutura de Provedor de Internet para ingresso no
primeiro semestre letivo de 2020, a ser ofertado no Campus Palmas.:
1.

RETIFICAÇÃO A

1.1. onde se lê:
1.3. O curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Infraestrutura de Provedor de Internet possui carga horária de 160 horas e
será ofertado em duas turmas, sendo uma presencial e outra à
distância, ambas com 20 vagas. A turma presencial terá as aulas às
terças-feiras pela manhã, das 8:00 às 12:00 com 4 horas/aula
semanais. A turma presencial terá aulas ao vivo através de videoconferência e laboratório virtual, às quintas-feiras pela manhã, das
8:00 às 12:00. O curso será dividido em dois módulos, que serão
administrados como disciplinas, sendo um de 120 horas e outro de 40
horas: Módulo de Roteamento e Módulo de Conﬁguração e Serviços.
Cada módulo produzirá uma certiﬁcação intermediária referente a um
curso de capacitação tecnológica. Se o estudante concluir os dois
módulos, então terá o certiﬁcado do curso de Formação Integral e
Continuada em Operador de Infra-estrutura de Provedor de Internet. O
conteúdo de cada módulo está descrito abaixo:

1.2. leia-se:
1.3. 1.3. O curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de
Infraestrutura de Provedor de Internet possui carga horária de 160
horas e será ofertado em duas turmas, sendo uma presencial e outra
à distância, ambas com 20 vagas. A turma presencial terá as aulas às
terças-feiras a tarde, das 14:00 às 18:00 com 4 horas/aula semanais.
A turma à distância terá aulas ao vivo através de video-conferência e

Etapas do Edital PAL/REI/IFTO 0918239

SEI 23236.029540/2019-25 / pg. 1

laboratório virtual, às quintas-feiras a tarde, das 14:00 às 18:00. O
curso será dividido em dois módulos, que serão administrados como
disciplinas, sendo um de 120 horas e outro de 40 horas: Módulo de
Roteamento e Módulo de Conﬁguração e Serviços. Cada módulo
produzirá uma certiﬁcação intermediária referente a um curso de
capacitação tecnológica. Se o estudante concluir os dois módulos,
então terá o certiﬁcado do curso de Formação Integral e Continuada
em Operador de Infra-estrutura de Provedor de Internet. O conteúdo
de cada módulo está descrito abaixo:"

Palmas-TO, 4 de fevereiro de 2020

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura
Costa, Diretor-Geral, em 04/02/2020, às 10:13, 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 0918239 e o código CRC FF785BF6.
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