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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 22/2017/PNA/REI/IFTO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES  DO  CAMPUS  PORTO NACIONAL DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
–  2018/1

SISU 2018/1
LISTA DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS INSCRITOS

NAS RESERVAS DE VAGAS E AÇÕES AFIRMATIVAS
 
 

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,
03 de julho de 2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o EDITAL
Nº 22/2017/PNA/REI/IFTO, de 20 de dezembro de 2017, para ingresso no 1º semestre de
2018, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), observando o seguinte:
 

1. DA DOCUMENTAÇÃO
 
1.1. As documentações referidas nos anexos, deverão ser entregues pelos candidatos
inscritos nas reservas de vagas e/ou ações afirmativas, no setor de protocolo do campus do
IFTO no qual está inscrito, em envelope devidamente lacrado e identificado na parte externa
com: "Nome do candidato, número de inscrição e curso para o qual concorre à vaga".
 
1.2. A data de entrega dos documentos será impreterivelmente no dia 30 de janeiro de
2018, das 13:15 às 18:15, no setor de protocolo do campus do IFTO.
 
1.3. O candidato que não atender ou não entregar os documentos exigidos para comprovar a
sua adequação às modalidades de reserva de vagas ou de ações afirmativas, perderá o direito à
vaga.
 
1.4. O envelope entregue deverá conter a totalidade dos documentos requeridos para
posterior validação, a documentação é de inteira responsabilidade do candidato. Para fins de
comprovação, será entregue ao candidato comprovante de recebimento.
 

2. DOS CONVOCADOS
 
CURSO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
 



29/01/2018 :: SEI / IFTO - 0266714 - Etapas do Edital ::

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303201&infra_siste… 2/19

2.1. Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º FABRICIO DA SILVA GOMES
DE OLIVEIRA 17****959732 538,16

 
2.2. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º MATEUS FERREIRA BORGES 17****933893 556,54

2º RAPHAEL FELIPE DE
MIRANDA E SILVA 17****960584 552,61

3º BEATRIZ MARTINS DO
AMARAL 17****995366 543,46

 
2.3.  Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º MAYRA BEATRIZ RODRIGUES
DE SOUZA 17****954310 551,17

 
2.4.  Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente
da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º DANIEL DA SILVA VELOZO 17****497520 569,63

2º DANILO JUNIO FONSECA DE 17****804611 568,56
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SOUSA

3º MARIO VINICIUS CARDOSO
KUETIKI 17****281592 557,74

 
2.5.  Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que
tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º JENIFER RODRIGUES DE
CARVALHO 17****007588 461,22

 
2.6.  Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º MARIANY PINHEIRO
LIMA 17****808250 429,42

 
2.7.  Candidato com deficiência
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º ADRIANO RIBEIRO DE
OLIVEIRA 17****334372 540,53

 
CURSO: TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
 
2.8.  Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do Enem Nota

1º SAMIO MACENA DA SILVA 17****878617 583,61
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2.9. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º LUDMILA SOARES BRANDAO 17****623291 563,53

2º RENATA RIBEIRO CARDOSO 17****557302 557,07

3º CRISTIANA FIGUEREDO
RODRIGUES 17****656697 551,93

 
2.10.  Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º NATHALIA CARVALHO DA
COSTA VELHO 17****236855 561,17

 
2.11.  Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente
da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 17****370596 588,68

2º NATANAEL ARAUJO SILVA 17****037107 563,38

3º PAULO FELIPE MARINHO
SIMPLICIO 17****112728 554,32

 
2.12.  Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que
tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do Nota
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Enem

1º PAULO HENRIQUE AYRES DE
SOUZA 17****213463 499,17

 
2.13. Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º MARCEL BARREIRA DO
NASCIMENTO 17****786291 519,32

 
2.14.  Candidato com deficiência
 

Classificação Nome do Candidato Inscrição do
Enem Nota

1º SAYMA CRISTINA DE
OLIVEIRA 17****407175 493,32

 
 
 
                                                                                  Porto Nacional-TO, 29 de janeiro de 2018.
 
 

Albano Dias Pereira Filho
Diretor- Geral Substituto

 
 

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Albano Dias Pereira Filho, Diretor-
geral Substituto, em 29/01/2018, às 15:02, 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?

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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0266714 e o código CRC 3B43BA4A.

 
 
 

EDITAL N.º 22/2017/PNA/REI/IFTO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
 
 

ANEXO I 
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES PARA RESERVAS DE VAGAS

 
 
 
 

Reserva de Vagas

R1

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), com deficiência, que
concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior
a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no
último censo do IBGE (73,59%).

Documentação

I – Documentos básicos necessários:

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V), 
originais, devidamente preenchidos e assinados;

c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;

d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o 
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena); 
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também 
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual 
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino 
médio; 
f) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência;

g) declaração de composição familiar, número de membros e renda da família (Anexo V);

h) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia 
autenticada em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).

II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos membros

http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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da família que possui renda, em uma das seguintes formas:

a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;

b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de 
identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de 
atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação;

c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” 
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de 
cada membro da família que se enquadre nessa situação;

d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;

e) para trabalhador que exerce atividade rural que não possui os documentos citados nas alíneas
“a” e “b” do inciso II; será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço
Autônomo/Atividade Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família
que se enquadre nessa situação, atestando o valor da renda bruta recebida;

f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou 
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado; 
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;

h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS) a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas

R2

Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), que concluíram o ensino
médio integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no último
censo do IBGE (73,59%).

Documentação

I – Documentos básicos necessários:

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;

c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
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d ) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o candidato
pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);

e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas 
também declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara 
em qual escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do 
ensino médio;

f) declaração de composição familiar e número de membros da família (Anexo V);

g) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus). 
II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos três meses de cada um dos membros da
família que possui renda, em uma das seguintes formas:

a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro
da família que se enquadre nessa situação;

b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação
pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de atualizações de salário
de cada membro da família que se enquadre nessa situação;

c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de cada
membro da família que se enquadre nessa situação;

d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço 
Autônomo/Atividade Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família
que se enquadre nessa situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta
recebida;

e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a” e
“b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor da renda bruta recebida.

f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem 
alugado/arrendado; 
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;

h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas

R3 Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com
deficiência, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, em
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proporção igual ao percentual dessa população no último censo do IBGE
(26,41%).

Documentação

I – Documentos básicos necessários:

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) formulário de renda e membros da família (Anexo V), original, devidamente preenchido e 
assinado; 
c) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também 
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual 
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino 
médio; 
d) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência;

e) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).

 

II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos membros
da família que possui renda, em uma das seguintes formas:

a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro 
da família que se enquadre nessa situação;

b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação
pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de atualizações de salário
de cada membro da família que se enquadre nessa situação;

c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de cada
membro da família que se enquadre nessa situação;

d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;

e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a” e
“b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa 
situação, atestando o valor da renda bruta recebida;

f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será 
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem 
alugado/arrendado; 
g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou
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imóveis e/ou arrendamento, será exigida a apresentação de declaração de que não possuem outras
fontes de renda e apresentação do recibo atualizado de cada bem alugado/arrendado;

h) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas

R4
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com
renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao
percentual dessa população no último censo do IBGE (26,41%).

Documentação

I – Documentos básicos necessários:

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) formulário de renda e membros da família (Anexo V), original, devidamente preenchido e
assinado; 
c) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também declarações
emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual escola e o ano em
que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino médio; 
d) declaração de composição familiar, número de membros e renda da família (Anexo V);

e) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda (cópia autenticada
em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação no campus).

 

II - Comprovantes atualizados de renda bruta dos últimos 3 (três) meses de cada um dos 
membros da família que possui renda, em uma das seguintes formas:

a) cópia dos contracheques ou comprovantes atualizados de renda bruta similar de cada membro 
da família que se enquadre nessa situação;

b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de
identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco, e de
atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação;

c) para aposentados e pensionistas que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b”
do inciso II, será exigida a apresentação do extrato atualizado do pagamento do benefício de 
cada membro da família que se enquadre nessa situação;

d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa
situação, atestando o valor atualizado compatível com a renda bruta recebida;
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e) para trabalhador que exerce atividade rural e não possui os documentos citados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II, será exigida a apresentação da “Declaração de Serviço Autônomo/Atividade
Rural”, conforme formulário do Anexo VI, para cada membro da família que se enquadre nessa 
situação, atestando o valor da renda bruta recebida;

f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e/ou
arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), será
exigida a apresentação de declaração, acrescida do recibo atualizado de cada bem
alugado/arrendado; 
g) para famílias inscritas em programas sociais, os membros deverão estar inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.° 6.135,
de 26 de junho de 2007, e será exigida a apresentação da “Ficha Resumo do Número de
Identificação Social" (NIS), a ser solicitada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Reserva de Vagas

R5

Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), com deficiência, que
concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com renda superior a
1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população
no último censo do IBGE (73,59%).

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;

c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;

d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o 
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena); 
e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também 
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual 
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino 
médio; 
f) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo, grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

Reserva de Vagas

R6

Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), que concluíram o
ensino médio integralmente em escola pública, com renda superior a 1,5 salário
mínimo per capita, em proporção igual ao percentual dessa população no último
censo do IBGE (73,59%).
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Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) formulários de autodeclaração de cor/etnia, renda e membros da família (Anexos IV e V),
originais, devidamente preenchidos e assinados;

c) uma foto colorida de 3x4 cm recente;

d) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o 
candidato pertence à etnia indígena (no caso de o candidato se autodeclarar indígena);

e) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também 
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual 
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino 
médio.

Reserva de Vagas

R7
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com
deficiência, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual
ao percentual dessa população no último censo do IBGE (26,41%).

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);
b) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso
de graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas também
declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara em qual
escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino
médio; 
c) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição
no 
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando o tipo,
grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

Reserva de Vagas

R8
Candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, com
renda superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção igual ao percentual
dessa população no último censo do IBGE (26,41%).
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Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do 
original para autenticação no campus) de comprovação de escolaridade exigida no curso de 
graduação inscrito, integralmente concluído em escola pública. Serão aceitas 
também declarações emitidas pelas secretarias das escolas, desde que atestem de forma clara 
em qual escola e o ano em que foram realizados o primeiro, o segundo e o terceiro anos do 
ensino médio.

 

_____________________________________________________________________________________

ANEXO II
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

AÇÃO AFIRMATIVA
 

 

A1
Candidatos egressos do Instituto de Menores do Estado do Tocantins (antigo
Instituto São José) que comprovem o vínculo com o instituto no último ano de 
func ionamento: 2012

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) declaração expedida pela rede estadual de ensino do Tocantins de que o candidato fazia 
parte do público atendido pelo Instituto de Menores do Estado do Tocantins (antigo Instituto 
São José) no último ano de funcionamento: 2012.

Ação afirmativa

A2 Candidatos afrodescendentes residentes em quilombos

Documentação

a)cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) declaração autenticada (Anexo III), assinada pelo presidente da associação ou representantes da
comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Palmares/INCRA.
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Ação afirmativa

A3 Candidatos assentados pela reforma agrária

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) declaração autenticada (Anexo III), assinada pelo titular do INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), atestando a condição de assentado em assentamento de sua 
jurisdição.

Ação afirmativa

A4 Candidatos indígenas

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada
do original para autenticação no campus);

b) declaração com firma reconhecida, emitida pela FUNAI (Anexo III), atestando que o candidato
pertence à etnia indígena.

Ação afirmativa

A5 Candidatos com deficiência

Documentação

a) cédula de identidade e CPF do candidato (cópia autenticada em cartório ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no campus);

b) laudo médico original ou cópia autenticada em cartório contendo o número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina (CRM) emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o tipo, 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.
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ANEXO III
 

DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, EMITIDA PELA FUNAI,
ATESTANDO QUE O CANDIDATO PERTENCE À ETNIA INDÍGENA.

(PAPEL TIMBRADO DO ÓRGÃO COMPETENTE - FUNDAÇÃO DOS PALMARES,
FUNAI OU INCRA, 

CONFORME O CASO) 
 
 

DECLARAÇÃO
 

 
_________________________________________ (NOME DO ÓRGÃO/ FUNDAÇÃO), 
declara para os devidos fins de matrícula em vaga do curso 
____________________________, na modalidade ______________________, no Campus
_______________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO), que o(a) Sr(a).
________________________________________________________________________,
CPF_________________________, RG ___________, Órgão emissor ____________, 
expedido em _____/_____/________, atende ao seguinte pré-requisito da política afirmativa 
prevista no Edital:
( ) estudante afrodescendente residente em comunidade remanescente das comunidades dos
quilombos. (citar o nome do quilombo a que faz parte)
( ) estudante indígena. (citar a etnia e aldeia a que faz parte)
( ) estudante assentado pelo Reforma Agrária. (citar o nome do assentamento e registro do
lote no INCRA). 
E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

___________________________, ____ de _____ de _________.
 

________________________________________________________ 
Assinatura/Carimbo/Matrícula 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE COR/ETNIA

 
 

Eu,__________________________________________________________________, abaixo 
assinado, de nacionalidade _______________________, nascido em ____/____/_______, no 
município de ____________________________________________________, Estado de 
___________________________________, filho(a) de
___________________________________________________________________ e de
_______________________________________________________________, estado civil
_____________________________, residente e domiciliado em
_______________________________________________________________, CEP
________________________, portador da cédula de identidade n.º _________________, 
expedida em ____/____/_______, órgão expedidor _________________________, declaro,
sob as penas da lei, que sou ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena. Estou ciente de que, em caso de



29/01/2018 :: SEI / IFTO - 0266714 - Etapas do Edital ::

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303201&infra_siste… 16/19

falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às demais
cominações legais aplicáveis. 
________________________,_____ de __________________ de _________.

 
_______________________________________________________ 

Assinatura do requerente
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

(em caso de candidato menor de 18 anos)
 
 
* O Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade, Art. 299: 
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular.

 
 
 
 

ANEXO V 
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE RENDA E MEMBROS DA FAMÍLIA

 
 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________ 
N.º DA INSCRIÇÃO: _________________ CPF: ___________________________________ 
CURSO: ___________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________________ 
N.º DE TELEFONE:________________________ 
NÚMERO DE MEMBROS NA FAMÍLIA E RENDA FAMILIAR: 
Declaro, sob as penas da lei, que minha família possui _____________ membros. 
Declaro, sob as penas da lei, que do total de membros da família, possui renda a seguinte 
quantidade: _________.

 

N.º Nomes dos membros da 
família Idade Grau de Parentesco Local de trabalho

Renda 
bruta 

mensal 
(R$)

01      

02      

03      
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04      

05      

06      

07      

08      

TOTAL DA RENDA BRUTA MENSAL FAMILIAR (R$)  

( ) DECLARO que minha família recebe renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio.
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, se falsa for esta 
declaração, incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica),
além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro 
acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 
cancelamento de seu registro no IFTO, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (Art. 9º da 
Portaria Normativa n.º 18/2012, do MEC).

__________________, ______ de ________________ de _______.
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 

________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

(Apenas para candidato menor de 18 anos) 
 
 
 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO/ATIVIDADE RURAL 

 
 

Eu,
____________________________________________________________________, portador(a)
da cédula de identidade n.º _________________ e do CPF n.º___________________,
declaro, para fins de comprovação de renda no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins, sob as penas da lei, ciente do disposto no Art. 299 do Código Penal,
que exerço o trabalho 
e _____________________________________________________ (descrever a atividade
rural ou profissão que desempenha), sem nenhum vínculo empregatício
desde ______/______/________, obtendo como remuneração média mensal o valor de
R$ _______________ (média dos últimos 3 (três) meses). 
Portanto, sendo verdadeiros os fatos alegados, assino:
___________________________, ___ de _____ de _________.
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_______________________________________ 

Assinatura do declarante  
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
FORMULÁRIO NOME SOCIAL 

 
 

N.º de Inscrição: __________________ Eu, (nome civil)
__________________________________________________________, CPF
_________________________________, solicito a inclusão do nome
social ____________________________________________________________ no meu
cadastro, conforme disposto na Resolução CNCD/LGBT n.° 12, de 16 de janeiro de 2015, que
estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas
travestis e transexuais, e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida
em diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações
quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. 
NOME CIVIL ______________________________________________________________
NOME SOCIAL ____________________________________________________________

 
_________________, ______ de ________________ de _______.

 
____________________________________ 

Assinatura do candidato 
______________________________________ 

Assinatura do responsável legal 
(Apenas para candidato menor de 18 anos)  

 
 
 
 
 

ANEXO VIII
RECURSOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

 
 

NOME:_________________________________________________________
CPF: ____________________ NÚMERO DE INSCRIÇÃO:__________________
CURSO:________________________________
 
RAZÕES DO RECURSO: (Indique que item do Edital você considera que foi descumprido e
justifique o que você deseja que seja reconsiderado).
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
 

Porto Nacional-TO, ____/_____/________.
 
 

___________________________________________
Assinatura do Candidato

 
 

Av. Tocantins, Loteamento Mãe Dedé 
Setor - Jardim América 
CEP 77500-000      Porto Nacional - TO 
(63) 3363-9700 
www.porto.ifto.edu.br - portonacional@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23337.033851/2017-99 SEI nº 0266714


