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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Direção Geral

 
 

EDITAL Nº 17/2022/PNA/REI/IFTO, DE 02 DE JUNHO DE 2022

 

RETIFICAÇÃO nº 2

 DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O ESPAÇO KIDS DO
CAMPUS PORTO NACIONAL DO IFTO

 
 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO NACIONAL, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado  pela Portaria nº 553/2022/REI/IFTO, de
10 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2022, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, torna público o Processo Sele�vo para seleção de
estagiários para o Espaço Kids no Campus Porto Nacional do Ins�tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocan�ns, em conformidade com o disposto a seguir:

ONDE SE LÊ: 

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições para as vagas constantes no item 3 serão feitas mediante o protocolo dos
documentos abaixo relacionados através do e-mail: gabinete.portonacional@i�o.edu.br, no
período de 02 até às 23:59 do dia 08 de junho de 2022.

a) Formulário de Inscrição (ANEXO I) preenchido e assinado pelo próprio candidato, com
fotografia 3x4 recente, e acompanhado de cópia dos comprovantes das informações nele
constantes (Declarações de experiência, cer�ficados de cursos realizados e outros do �po);

b) Cédula de iden�dade/RG – cópia acompanhada do documento original;

c) CPF – cópia acompanhada do documento original;

d) Comprovante de endereço – conta de água, energia, telefone, dentre outros (quando o
comprovante não es�ver no nome do candidato ou dos pais, deverá ser apresentada
declaração do proprietário afirmando que o candidato reside naquele endereço);

e) Declaração/Atestado/comprovante de matrícula emi�do pela Ins�tuição de Ensino,
atualizado (até 30 dias antes da entrega).

f) Histórico escolar/acadêmico constando as notas de todos as disciplinas/componentes
curriculares com respec�vas cargas horárias cursadas.

g) Cer�ficado de Alistamento Militar ou Cer�ficado de Reservista ou Cer�ficado de Dispensa
de Incorporação (exigido somente para homens maiores de 18 anos) - cópia acompanhada
do documento original;

h) Título de eleitor e cer�dão de quitação eleitoral emi�da pelo Cartório Eleitoral (exigido
somente para maiores de 18 anos);
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7.2. Os documentos exigidos para a habilitação da inscrição do candidato poderão ser
protocolados por procurador. A procuração deverá ser original com poderes específicos.

7.3. Os documentos exigidos para a habilitação da inscrição do candidato serão auten�cados
no ato do protocolo, mediante a apresentação das cópias e originais.

 

LEIA-SE:

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições para as vagas constantes no item 3 serão feitas mediante o protocolo dos
documentos abaixo relacionados através do e-mail: gabinete.portonacional@i�o.edu.br, no
período de 02 até às 23:59 do dia 08 de junho de 2022.

a) Formulário de Inscrição (ANEXO I) preenchido e assinado pelo próprio candidato, com
fotografia 3x4 recente, e acompanhado de cópia dos comprovantes das informações nele
constantes (Declarações de experiência, cer�ficados de cursos realizados e outros do �po);

b) Cédula de iden�dade/RG – cópia acompanhada do documento original;

c) CPF – cópia acompanhada do documento original;

d) Comprovante de endereço – conta de água, energia, telefone, dentre outros (quando o
comprovante não es�ver no nome do candidato ou dos pais, deverá ser apresentada
declaração do proprietário afirmando que o candidato reside naquele endereço);

e) Declaração/Atestado/comprovante de matrícula emi�do pela Ins�tuição de Ensino,
atualizado (até 30 dias antes da entrega).

f) Histórico escolar/acadêmico constando as notas de todos as disciplinas/componentes
curriculares com respec�vas cargas horárias cursadas.

g) Cer�ficado de Alistamento Militar ou Cer�ficado de Reservista ou Cer�ficado de Dispensa
de Incorporação (exigido somente para homens maiores de 18 anos) - cópia acompanhada
do documento original;

h) Título de eleitor e cer�dão de quitação eleitoral emi�da pelo Cartório Eleitoral (exigido
somente para maiores de 18 anos);

 

 

 
ALBANO DIAS PEREIRA FILHO

Diretor-geral
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Albano Dias Pereira Filho, Diretor-
Geral, em 07/06/2022, às 08:37, 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 1654104 e o código CRC D5ADAD6D.

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


07/06/2022 08:37 SEI/IFTO - 1654104 - Etapas do Edital

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1815541&infra_siste… 3/3

 

Av. Tocan�nia, Loteamento Mãe Dedé, Setor - Jardim América — CEP 77500-000
Porto Nacional/TO — 6333639700 

portal.i�o.edu.br — portonacional@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23337.012036/2022-53 SEI nº 1654104


