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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

GERÊNCIA DE ENSINO

 
EDITAL N.º7/2017/ASSTEC/GE/PSO/REI/IFTO, DE 16 DE MARÇO DE 2017

 
RETIFICAÇÃO Nº 1

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS
MONITORES DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS, DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

 
A GERENTE DE ENSINO DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS , nomeada
pela PORTARIA Nº 042/2016/REITORIA/IFTO, de 17 de janeiro de 2016, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público que se encontram abertas as inscrições para Bolsista
Monitor, com carga horária de atividades de 15 (quinze) horas mensais no IFTO – Campus Paraíso
do Tocantins, a saber:

No ANEXO I
 

ONDE SE LÊ:
 

Disciplina

Série
/Período a

ser
atendido

Horário de
Atendimento

Professor
Responsável Perfil Desejado Atribuições

 

 

QUÍMICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com

média global no de no mínimo 7,0 na
disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados no mínimo no
3º período do curso Superior de

Licenciatura em Matemática com bom
desempenho acadêmico.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
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3ª série média global no de no mínimo 7,0 na
disciplina que concorre a vaga.

melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

 

 

 

FÍSICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com

média global no de no mínimo 7,0 na
disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina

LÍNGUA
PORTUGUESA

 

01 (uma)

1ª Séries

Às terças-
feiras

 

Márcia
Sepúlvida do

Vale

Alunos regulamente matriculados no
ensino médio integrado, cursando o 2º
ou 3º ano, com bom desempenho na

disciplina de língua portuguesa,
habilidades de escrita, boa

linguagem, comprometimento e
pontualidade.

Auxiliar os estudantes das turmas
de 2º e 3º anos, de forma
individual ou em grupos, com o
objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina de língua portuguesa,
assim como assessorar no
desenvolvimento dos projetos que
envolvem a disciplina.

01 (uma)

2ª Séries

01 (uma)

3ª Séries

 

 

 

BIOLOGIA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com
média global de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina

 

 

 

 

01 (uma)

1ª série

 

 

  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em
teatro e dança, nível básico (não é
obrigatório comprovar experiência na
área ou apresentar certificação). Ser
dedicado, compromissado, ter
seriedade, disciplina e
responsabilidade.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em
música e instrumentos musicais, nível
básico (não é obrigatório comprovar
experiência na área ou apresentar
certificação). Ser dedicado,
compromissado, ter seriedade,

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.
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ARTES compromissado, ter seriedade,
disciplina e responsabilidade.

01 (uma)

3ª série
  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em artes
plásticas (pintura, desenho, escultura
e artesanato), nível básico (não é
obrigatório comprovar experiência na
área ou apresentar certificação). Ser
dedicado, compromissado, ter
seriedade, disciplina e
responsabilidade.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina

ALGORITMO E
LÓGICA DA

PROGRAMAÇÃO

 

01 (uma)

Vespertino

 Thatiane de
Oliveira Rosa

Estudantes matriculados na 2ª ou 3ª
série do curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio, com
média global de no mínimo 7,0 na
disciplina ou estudante do curso

Superior de Sistemas de Informação
com bom desempenho acadêmico.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

ALGORITMOS E
LÓGICA DE

PROGRAMAÇÃO

01 (uma)

Noturno
 Thatiane de

Oliveira Rosa

Estudantes do curso superior de
Sistemas de Informação que já tenha
cursado a(s) disciplina(s) com bom

aproveitamento.

Auxiliar os estudantes
matriculados na(s) disciplina(s),
em grupo ou individualmente, com
o objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina.

ESTRUTURA DE
DADOS E

LINGUAGENS E
TÉCNICAS DE

PROGRAMAÇÃO
II

3º período
(Bacharelado
em Sistemas

de
Informação)

A definir
Jonas de
Macedo

Sousa Júnior

Estudantes do curso superior de
Sistemas de Informação que já tenha
cursado a(s) disciplina(s) com bom

aproveitamento.

Auxiliar os estudantes
matriculados na(s) disciplina(s),
em grupo ou individualmente, com
o objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina.

 

GESTÃO DA
PRODUÇÃO E
OPERAÇÕES II

 

 

5º período

 

Vespertino

Márcio
Eckardt

ACADÊMICO: Estudante
regularmente matriculado e
frequentando às aulas, em curso
superior de Administração do
Campus Paraíso do IFTO, e que tenha
sido aprovado na disciplina de
Gestão de Produção e Operações II.

 

PERFIL: Boa comunicação, cortesia,
proatividade, responsabilidade e
compromisso, conhecimentos básicos
em informática e não ter sido
reprovado em nenhuma disciplina.

Auxilio aos estudantes que tenha
duvidas frente às atividades ineres
a disciplina.

 

 

PESQUISA
OPERACIONAL

 

5º período

 

 

Vespertino

 

 

Núbia Adriane
da Silva

ACADÊMICO: Estudante
regularmente matriculado e
frequentando às aulas, em curso
superior de Administração do
Campus Paraíso do IFTO, e que tenha
sido aprovado na disciplina de
Pesquisa Operacional.

 

PERFIL: Boa comunicação, cortesia,
proatividade, responsabilidade e
compromisso,

conhecimentos básicos em
informática e não ter sido reprovado
em nenhuma disciplina.

Auxilio aos estudantes que tenha
duvidas frente às atividades ineres
a disciplina.

  

Acompanhamento das aulas,
quando possível
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QUÍMICA GERAL
I e I

 

 

1º e 2º
Períodos

Vespertino

/Noturno

 

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

FÍSICO-QUÍMICA
I e II

 

5º e 6º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

QUÍMICA
ANALÍTICA

QUALITATIVA E
QUANTITATIVA

 

3º e 4º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

Acompanhamento nas aulas
práticas e provas práticas

QUÍMICA
ORGÂNICA I e II

5º e 6º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

 

 
 
LEIA-SE:
 

Disciplina

Série
/Período a

ser
atendido

Horário de
Atendimento

Professor
Responsável Perfil Desejado Atribuições

 

 

QUÍMICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com

média global no de no mínimo 7,0 na

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
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disciplina que concorre a vaga. desempenho na disciplina.

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados no mínimo
no 3º período do curso Superior de
Licenciatura em Matemática com

bom desempenho acadêmico.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na
disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

 

 

 

FÍSICA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com

média global no de no mínimo 7,0 na
disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina

LÍNGUA
PORTUGUESA

 

01 (uma)

1ª Séries

Às terças-
feiras

 

Márcia
Sepúlvida do

Vale

Alunos regulamente matriculados no
ensino médio integrado, cursando o
2º ou 3º ano, com bom desempenho
na disciplina de língua portuguesa,

habilidades de escrita, boa
linguagem, comprometimento e

pontualidade.

Auxiliar os estudantes das turmas
de 1º, 2º e 3º anos, de forma
individual ou em grupos, com o
objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina de língua portuguesa,
assim como assessorar no
desenvolvimento dos projetos que
envolvem a disciplina.

01 (uma)

2ª Séries

01 (uma)

3ª Séries

 

 

 

BIOLOGIA

01 (uma)

1ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Estudantes matriculados nas 2ª ou 3ª
séries do curso do Ensino Médio

Integrado ofertado no campus com
média global no de no mínimo 7,0 na

disciplina que concorre a vaga.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Estudantes matriculados nas 3ª séries
de qualquer curso do Ensino Médio
Integrado ofertado no campus com
média global de no mínimo 7,0 na

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
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disciplina que concorre a vaga. desempenho na disciplina

 

 

 

ARTES

 

01 (uma)

1ª série

 

 

  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em
teatro e dança, nível básico (não é
obrigatório comprovar experiência na
área ou apresentar certificação). Ser
dedicado, compromissado, ter
seriedade, disciplina e
responsabilidade.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

2ª série
  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em
música e instrumentos musicais, nível
básico (não é obrigatório comprovar
experiência na área ou apresentar
certificação). Ser dedicado,
compromissado, ter seriedade,
disciplina e responsabilidade.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

01 (uma)

3ª série
  

Necessita-se de um(a) estudante que
possua habilidades e talento em artes
plásticas (pintura, desenho, escultura
e artesanato), nível básico (não é
obrigatório comprovar experiência na
área ou apresentar certificação). Ser
dedicado, compromissado, ter
seriedade, disciplina e
responsabilidade.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina

ALGORITMO E
LÓGICA DA

PROGRAMAÇÃO

 

01 (uma)

Vespertino

 Thatiane de
Oliveira Rosa

Estudantes matriculados na 2ª ou 3ª
série do curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio, com
média global de no mínimo 7,0 na
disciplina ou estudante do curso

Superior de Sistemas de Informação
com bom desempenho acadêmico.

Auxiliar os estudantes da(s)
série(s), em grupo ou
individualmente, com o objetivo de
melhorar sua aprendizagem e
desempenho na disciplina.

ALGORITMOS E
LÓGICA DE

PROGRAMAÇÃO

01 (uma)

Noturno
 Thatiane de

Oliveira Rosa

Estudantes do curso superior de
Sistemas de Informação que já tenha
cursado a(s) disciplina(s) com bom

aproveitamento.

Auxiliar os estudantes
matriculados na(s) disciplina(s),
em grupo ou individualmente, com
o objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina.

ESTRUTURA DE
DADOS E

LINGUAGENS E
TÉCNICAS DE

PROGRAMAÇÃO
II

3º período
(Bacharelado
em Sistemas

de
Informação)

A definir
Jonas de
Macedo

Sousa Júnior

Estudantes do curso superior de
Sistemas de Informação que já tenha
cursado a(s) disciplina(s) com bom

aproveitamento.

Auxiliar os estudantes
matriculados na(s) disciplina(s),
em grupo ou individualmente, com
o objetivo de melhorar sua
aprendizagem e desempenho na
disciplina.

 

GESTÃO DA
PRODUÇÃO E
OPERAÇÕES II

 

 

5º período

 

Vespertino

Márcio
Eckardt

ACADÊMICO: Estudante
regularmente matriculado e
frequentando às aulas, em curso
superior de Administração do
Campus Paraíso do IFTO, e que
tenha sido aprovado na disciplina de
Gestão de Produção e Operações II.

 

PERFIL: Boa comunicação, cortesia,
proatividade, responsabilidade e
compromisso, conhecimentos
básicos em informática e não ter sido
reprovado em nenhuma disciplina.

Auxilio aos estudantes que tenha
duvidas frente às atividades ineres
a disciplina.

ACADÊMICO: Estudante
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PESQUISA
OPERACIONAL

 

5º período

 

 

Vespertino

 

 

Núbia Adriane
da Silva

regularmente matriculado e
frequentando às aulas, em curso
superior de Administração do
Campus Paraíso do IFTO, e que
tenha sido aprovado na disciplina de
Pesquisa Operacional.

 

PERFIL: Boa comunicação, cortesia,
proatividade, responsabilidade e
compromisso,

conhecimentos básicos em
informática e não ter sido reprovado
em nenhuma disciplina.

Auxilio aos estudantes que tenha
duvidas frente às atividades ineres
a disciplina.

 

QUÍMICA GERAL
I e I

 

 

1º e 2º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

FÍSICO-QUÍMICA
I e II

 

5º e 6º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

QUÍMICA
ANALÍTICA

QUALITATIVA E
QUANTITATIVA

 

3º e 4º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

Acompanhamento nas aulas
práticas e provas práticas

QUÍMICA
ORGÂNICA I e II

5º e 6º
Períodos

 

Vespertino

/Noturno

 

Professor da
disciplina

Ter cursado e ter sido aprovado
nestas disciplinas

Acompanhamento das aulas,
quando possível

Elaboração e aplicação de
exercícios referentes aos
conteúdos

Atendimento de dúvidas

Auxílio ao professor da disciplina

LÍNGUA
ESTRANGEIRA

 

Centro de
Idiomas

 

Às terças-
feiras

 

Márcia
Sepúlvida do

Vale

Alunos regulamente matriculados no
ensino médio integrado, cursando o
2º ou 3º ano, com bom desempenho
na disciplina de língua estrangeira,
boa linguagem, comprometimento e
pontualidade.

Auxiliar os estudantes e
coordenadores do centro de
idiomas no desenvolvimento de
projetos que envolvem as línguas
estrangeiras, com foco especial
em Latim.

 
Paraíso

do Tocantins, 22 de
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março de 2017.
 
 
 

Nayara Dias Pajeú Nascimento
Gerente de Ensino

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nayara Dias Pajeu Nascimento,
Gerente , em 27/03/2017, às 19:56, 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 0042435 e o código CRC 2031373A.
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