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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

EDITAL N.º 25/2019/PNA/REI/IFTO, DE 8 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS PARA O ESPAÇO
KIDS DO CAMPUS PORTO NACIONAL DO IFTO
ANEXO V
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO
Eu, ____________________________________________ , RG n.º
________________, CPF n.º ______.______.______-____, conforme estabelecido no ar go
2º do Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de 2018, declaro ser negro(a), isto é, de cor preta ou
parda, para o ﬁm especíﬁco de atender ao disposto no item 4 do Edital n.º
62/2018/REI/IFTO, de 27 de setembro de 2018, do processo sele vo para contratação de
estagiários para o Campus Porto Nacional do IFTO, no qual concorro às vagas de estagiários
des nadas aos candidatos autodeclarados negros.
Declaro ainda estar ciente de que, de acordo com parágrafo único do ar go 2º
do Decreto n.º 9.427/2018, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do processo sele vo e, se houver sido selecionado ou contratado, será
imediatamente desligado do programa de estágio.

Porto Nacional, ______de________________de 2019.

_______________________________
Assinatura do Candidato

Documento assinado eletronicamente por Rosaly Jus niano de Souza Rocha,
Diretora-Geral Subs tuta, em 08/07/2019, às 11:23, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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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 0726925 e o código CRC 5333133A.
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