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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CONSELHO SUPERIOR

CONVOCAÇÃO N.º 2/2018/CONSUP/IFTO
Palmas, 7 de fevereiro de 2018.
O presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins convoca os membros do Conselho Superior para realização de
treinamento para uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI -, no dia 23 de janeiro de
2018, sexta-feira, a partir das 8h30, no Auditório I da Reitoria, conforme orientações
constantes na Portaria n.º 1.171/2016/REITORIA/IFTO, de 22 de dezembro de 2016, a qual,
em atendimento ao Decreto n.º 8.539, de 8 de outubro de 2015, institui o emprego do SEI,
com vistas à eficiência, eficácia, economicidade e sustentabilidade ambiental, e dispõe o que
se segue:
"§ 1º Todo documento produzido no âmbito do IFTO, a partir de 2 de janeiro
de 2017, deverá ser editado, assinado, indexado, tramitado e arquivado digitalmente por meio
do SEI pelas unidades administrativas competentes.
§ 2º Todo documento recebido em suporte físico, no âmbito do IFTO, deverá
ser digitalizado, conferido, indexado, tramitado e arquivado por meio do SEI pelas unidades
administrativas competentes.
§3º Todo documento produzido por meio do SEI deverá ser assinado
eletronicamente."

Francisco Nairton do Nascimento
Presidente do Conselho Superior
Documento assinado eletronicamente por Francisco Nairton do Nascimento,
Presidente, em 07/02/2018, às 19:19, 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 0271559 e o código
CRC 3B664747.
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