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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PORTO NACIONAL

GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

 
EDITAL N.º 19/2017/PNA/REI/IFTO, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
RETIFICAÇÃO N.º 1

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO, TECNOLÓGICO SUBSTITUTO  E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA DO IFTO - CAMPUS PORTO NACIONAL

 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO CAMPUS PORTO NACIONAL, DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS,  nomeado pela Portaria nº 172/2015/Campus Porto Nacional/IFTO, de 03 de
Julho de 2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e nos termos da Lei n° 8.745 de 9
de dezembro de 1993, torna pública a reabertura das inscrições e retificação nº 1   do
processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto, por tempo determinado,
e/ou formação de cadastro reserva, para atender às demandas do Campus Porto Nacional do
Instituto Federal do Tocantins, em conformidade com disposto a seguir:

 

1. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
1.1. Fica adicionado ao edital de abertura nº 19/2017/PNA/REI/IFTO os subitens 4.11 e 4.12
conforme a seguir:

4.11. As inscrições estarão reabertas no período compreendido entre às 00 horas do dia 25
de outubro de 2017 e 16h30min do dia 31 de outubro de 2017, com envio da documentação
constante no item 4.6 para o e-mail  cgp.portonacional@ifto.edu.br, e entrega da documentação
constante nos itens 4.7 e 4.8, conforme o caso, dentro do período da reabertura das inscrições, nos
dias úteis, no setor de Protocolo do Campus Porto Nacional, situado na Avenida Tocantins,
Loteamento Mãe Dedé, Setor Jardim América, SN, Porto Nacional - TO, das 8h às 11h30min e
das 14h às 17h.

4.12. Não é permitida a inclusão de nova documentação em inscrições já efetuadas no período
anterior à reabertura das inscrições.

4.12.1. Somente será permitida uma única inscrição neste processo seletivo. Caso o candidato
realize mais de uma inscrição, prevalecerá a última, sendo as demais canceladas, conforme item 4.3
deste edital.

 

2. DA RETIFICAÇÃO 
 

2.1. No subitem 7.1, do Edital nº 19/2017/PNA/REI/IFTO, onde se lê:
7.1 A prova de desempenho didático versará sobre um tema sorteado pela comissão organizadora
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do processo e, posteriormente, divulgado no site oficial do certame, conforme cronograma do
Anexo I, dentre os temas relacionados à área da vaga, conforme quadro a seguir:

Área Temas

Administração

1. Elaboração, análise e avaliação de projetos;  
2. Funções de administração: Planejamento, organização, direção e
controle;
3. A importância do desenvolvimento de uma política de estoques para
produtos sazonais.
4. Legislação administrativa: Administração direta e indireta;
5. As consequências indiretas de um estoque que apresenta baixo índice de
acuracidade.

Informática (geral)

1.Engenharia de software: Conceitos, fundamentos, evolução e
características da engenharia de software;
2.  Algoritmos e Estrutura de Dados: algoritmos estruturados, variáveis,
comentários, expressões, estrutura sequencial, estrutura condicional,
estrutura de repetição e funções; listas lineares; árvores binárias de busca;
árvores balanceadas; lista de prioridades.
3.  Programação orientada a objetos: Abstração de dados, classes, objetos,
métodos, mensagens, herança, polimorfismo; tratamento de exceção.
4. Inteligência Artificial: conceito, sistemas baseados em conhecimentos,
aquisição de conhecimentos - AC, representação de conhecimento,
metodologias de AC: Commonkads, raciocínio em IA, sistemas
especialistas, coleta de  conhecimentos, ferramentas  de  AC,
desenvolvimentos  de  SBC,  IAD  e  sistemas  multiagentes, linguagens  de 
IA,  redes  neurais.
5. Administração de  Banco  de  Dados:  arquitetura  cliente/servidor, 
conhecimentos  de SGBDs MySql,  Postgresql  e  SQL  server,  análise 
de  planos  de  query,  monitoração  e otimização  de desempenho, 
conhecimento  de  banco  de  dados  em  ambiente  de cluster,  cópias  de 
segurança, backup  e  restauração  de  dados.

Educação Física

1. Metodologia para o ensino da Educação Física.
2. Aprendizagem motora.
3. Atividade motora adaptada.
4. Processo avaliativo na educação física escolar.
5. As diferentes manifestações da cultura corporal.

Letras
Português/Espanhol

1. Aspectos semânticos, estilísticos e pragmáticos da língua portuguesa e da
língua espanhola;
2.Espanhol  Peninsular  e  a América  Espanhola;  Os  falsos  cognatos  em 
língua  espanhola;
3.A  língua espanhola  e  o  português  brasileiro: similaridades e diferenças;
4. A   língua   portuguesa   e   a   espanhola   como instrumento  de 
comunicação  internacional:
5.Princípios  metodológicos  do  ensino  de línguas.

2.1.1. Leia-se:
7.1 A prova de desempenho didático versará sobre um tema sorteado pela comissão organizadora
do processo e, posteriormente, divulgado no site oficial do certame, conforme cronograma do
Anexo I, dentre os temas relacionados à área da vaga, conforme quadro a seguir:

Área Temas
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Administração

1. Teoria Geral da Administração: Abordagens Clássica,
Humanística, Neoclássica, Estruturalista, Comportamental,
Sistêmica e Contingencial da Administração.

2. Gestão de Estoques: Conceitos, Tipos, Níveis de Estoques,
Classificação de Estoques, Lote Econômico de Compra, Custos
de Estoques e Previsão de Estoques: Métodos Quantitativos
.
3. Gestão da Qualidade Total: Conceitos, Caracterização,
Ferramentas, Metodologias e Certificação da Qualidade.

4. Gestão da Tecnologia da Informação na Administração: Gestão
dos Sistemas de Informações, Governança de TI, Sistemas de
Gestão Empresarial e Sistemas de Informações Executivas.

5. Marketing: Conceitos Básicos, Segmentação e
Posicionamento de Mercado, Propaganda e Relações Públicas e
Comportamento de Compras do Consumidor.

Informática (geral)

1.Engenharia de software: Conceitos, fundamentos, evolução e
características da engenharia de software;
2.  Algoritmos e Estrutura de Dados: algoritmos estruturados, variáveis,
comentários, expressões, estrutura sequencial, estrutura condicional,
estrutura de repetição e funções; listas lineares; árvores binárias de busca;
árvores balanceadas; lista de prioridades.
3.  Programação orientada a objetos: Abstração de dados, classes, objetos,
métodos, mensagens, herança, polimorfismo; tratamento de exceção.
4. Inteligência Artificial: conceito, sistemas baseados em conhecimentos,
aquisição de conhecimentos - AC, representação de conhecimento,
metodologias de AC: Commonkads, raciocínio em IA, sistemas
especialistas, coleta de  conhecimentos, ferramentas  de  AC,
desenvolvimentos  de  SBC,  IAD  e  sistemas  multiagentes, linguagens  de 
IA,  redes  neurais.
5. Administração de  Banco  de  Dados:  arquitetura  cliente/servidor, 
conhecimentos  de SGBDs MySql,  Postgresql  e  SQL  server,  análise  de 
planos  de  query,  monitoração  e otimização  de desempenho, 
conhecimento  de  banco  de  dados  em  ambiente  de cluster,  cópias  de 
segurança, backup  e  restauração  de  dados.

Educação Física

1. Metodologia para o ensino da Educação Física.
2. Aprendizagem motora.
3. Atividade motora adaptada.
4. Processo avaliativo na educação física escolar.
5. As diferentes manifestações da cultura corporal.

Letras
Português/Espanhol

1. Aspectos semânticos, estilísticos e pragmáticos da língua portuguesa e da
língua espanhola;
2.Espanhol  Peninsular  e  a América  Espanhola;  Os  falsos  cognatos  em 
língua  espanhola;
3.A  língua espanhola  e  o  português  brasileiro: similaridades e diferenças;
4. A   língua   portuguesa   e   a   espanhola   como instrumento  de 
comunicação  internacional:
5.Princípios  metodológicos  do  ensino  de línguas.
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2.2. No subitem 7.9, do Edital nº 19/2017/PNA/REI/IFTO, onde se lê:
7.9. Os candidatos, ao se apresentarem para a prova de desempenho didático, no local e horário
estabelecidos no cronograma do Anexo I, deverão:  a) apresentar documento de identificação com
foto, sob pena de desclassificação; e b) entregar à banca avaliadora, no início da prova, um plano
de aula em três vias, devidamente assinadas, não sendo disponibilizado nenhum modelo deste
documento.

 

2.2.1. Leia-se:
7.9. Os candidatos, ao se apresentarem para a prova de desempenho didático, no local e horário
estabelecidos no cronograma do Anexo I, deverão:  a) apresentar documento de identificação com
foto, sob pena de desclassificação; e b) entregar à banca avaliadora, no início da prova, um plano
de aula em três vias, devidamente assinadas, sendo facultativa a utilização do modelo
disponibilizado no ANEXO V deste edital.
 

2.3. No Anexo I (CRONOGRAMA) do edital de abertura nº 19/2017/PNA/REI/IFTO, onde se
lê: 

CRONOGRAMA

tem Atividade Período Local

1 Publicação do Edital 06/10/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

2 Publicação do Extrato do Edital 06/10/2016 Diário Oficial da União

3 Impugnação do Edital Das 8h às 18h do
dia 09/10/2017 cgp.portonacional@ifto.edu.br

4 Inscrições e entrega da
documentação

Das 0h do dia
11/10/2017 às
23h59 do dia
20/10/2017

cgp.portonacional@ifto.edu.br
e Protocolo do Campus Porto

Nacional

5 Homologação Preliminar das
Inscrições 24/10/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

6 Recurso quanto a não homologação
da Inscrição

25/10/2017

 
cgp.portonacional@ifto.edu.br

7
Divulgação da decisão dos recursos
quanto a não homologação da 26/10/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
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Inscrição  e e-mail do candidato
recorrente

8 Homologação Definitiva das
Inscrições 26/10/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

9
Sorteio do tema e da ordem de
apresentação da Prova de
Desempenho Didático

26/10/2017

às 17h
Campus Porto Nacional/IFTO

10

Divulgação do local, data, tema,
ordem e horário de realização da
Prova de Desempenho Didático e
Prova de Títulos

26/10/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

11 Prova de Desempenho Didático e
Prova de Títulos

28/10/2017

a partir das 8h
Campus Porto Nacional/IFTO

12 Divulgação do Resultado Preliminar
do Processo Seletivo Simplificado 31/10/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

13
Período de pedido de recurso do
Resultado Preliminar do Processo
Seletivo Simplificado

01/11/2017

Das 0h às 18h
cgp.portonacional@ifto.edu.br

14
Divulgação da decisão dos pedidos
de recurso do Resultado Definitivo do
Processo Seletivo Simplificado

06/11/2017

cgp.portonacional@ifto.edu.br

e e-mail do candidato
recorrente

15 Divulgação do Resultado Definitivo 08/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

16 Homologação do Resultado Definitivo
do Processo Seletivo Simplificado 10/11/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

17
Publicação do Extrato da
Homologação do Resultado Definitivo
do Processo Seletivo Simplificado

13/11/2017 Diário Oficial da União

http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
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2.3.1. Leia-se: 
CRONOGRAMA

Item Atividade Período Local

1 Publicação do
Edital 06/10/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

2 Publicação do
Extrato do Edital 06/10/2016 Diário Oficial da União

3 Impugnação do
Edital

Das 8h às 18h do dia
09/10/2017 cgp.portonacional@ifto.edu.br

4
Inscrições e
entrega da
documentação

Das 0h do dia 11/10/2017 às
23h59 do dia 20/10/2017

cgp.portonacional@ifto.edu.br e
Protocolo do Campus Porto

Nacional

5

Reabertura das
Inscrições e
entrega da
documentação

Das 0h do dia 25/10/2017 às
16h30 do dia 31/10/2017 com
envio de documentação por

e-mail, e com entrega da
documentação das 8h às

11h30min e das 14h às 17h 
nos dias úteis do mesmo

período,  no setor de
Protocolo.

cgp.portonacional@ifto.edu.br
e Protocolo do Campus Porto

Nacional

6
Homologação
Preliminar das
Inscrições

03/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

7

Recurso quanto a
não
homologação da
Inscrição

06/11/2017

Das 0h às 18h
cgp.portonacional@ifto.edu.br

8

Divulgação da
decisão dos
recursos quanto
a não
homologação da
Inscrição

08/11/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

 e e-mail do candidato
recorrente

http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
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9
Homologação
Definitiva das
Inscrições

08/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

10

Sorteio do tema e
da ordem de
apresentação da
Prova de
Desempenho
Didático

08/11/2017

às 17h
Campus Porto Nacional/IFTO

11

Divulgação do
local, tema,
ordem e horário
de realização da
Prova de
Desempenho
Didático

08/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

12
Prova de
Desempenho
Didático

11/11/2017

a partir das 8h
Campus Porto Nacional/IFTO

13 Análise dos
Títulos 11/11/2017 Campus Porto Nacional/IFTO

14

Divulgação do
Resultado
Preliminar do
Processo
Seletivo
Simplificado

13/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

15

Período de
pedido de
recurso do
Resultado
Preliminar do
Processo
Seletivo
Simplificado

14/11/2017

Das 0h às 18h
cgp.portonacional@ifto.edu.br

16

Divulgação da
decisão dos
pedidos de
recurso do
Resultado
Definitivo do
Processo

17/11/2017

portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

e e-mail do candidato

http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
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Processo
Seletivo
Simplificado

recorrente

17
Divulgação do
Resultado
Definitivo

22/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

18

Homologação do
Resultado
Definitivo do
Processo
Seletivo
Simplificado

22/11/2017
portal.ifto.edu.br/porto

http://seletivos.ifto.edu.br

19

Publicação do
Extrato da
Homologação do
Resultado
Definitivo do
Processo
Seletivo
Simplificado

Até 24/11/2017 Diário Oficial da União

 

 

Porto Nacional, TO - 24 de outubro de 2017
 
 

Albano Dias Pereira Filho
Diretor-geral Substituto

 

Documento assinado eletronicamente por Albano Dias Pereira Filho, Diretor-
geral Substituto, em 24/10/2017, às 18:48, 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 0198219 e o código CRC C45103C6.

 
 

Av. Tocantins, Loteamento Mãe Dedé
Setor Jardim América
CEP 77500-000      Porto Nacional - TO

http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
http://seletivos.ifto.edu.br/
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
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CEP 77500-000      Porto Nacional - TO
6333639700
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23337.027279/2017-29 SEI nº 0198219
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