Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

EDITAL Nº 41/2020/REI/IFTO, DE 13 DE JULHO DE 2020
PROCESSO SELETIVO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS
OFICINAS 4.0
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA
Edital IFES Nº 02/2020
Oﬁcinas 4.0

Declaramos para os devidos ﬁns que a (Nome da Ins tuição/Empresa/sigla), CNPJ nº
____________________ tem plena concordância com a sua par cipação nas Oﬁcinas 4.0,
como Ins tuição/Empresa Parceira da (Nome da Ins tuição Proponente/sigla),
comprometendo-se ao cumprimento das diretrizes e obrigações previstas neste Edital.

____________________________________
Local e data.

Atenciosamente,

___________________________________
Nome do representante legal Cargo
Nome da Ins tuição

INFORMATIVO SOBRE Declaração de Concordância da Ins tuição Parceira
O Edital IFTO 41/2020 trata de ação para implementação das Oﬁcinas 4.0, um Programa de
capacitação de professores e estudantes em tecnologias relacionadas à Economia 4.0, e que
entre seus obje vos está es mular a aproximação entre as ins tuições da Rede Federal e o
/

setor produ vo, por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, inovação e
extensão.
Uma das exigências desta ação é a apresentação de uma declaração de concordância da
ins tuição parceira.
Neste cenário, o IFTO, que conta com 12 unidades no estado, abriu edital interno para
seleção de proposta para par cipar da referida ação.
Ao assinar a declaração, a ins tuição parceira se compromete, se aprovada a proposta, a
par cipar das Oﬁcinas 4.0 e a formalizar o acordo conforme modelos disponíveis pelo O
NIT/DIEM (modelos no endereço XXXXXX).
Atenciosamente,
Comissão Julgadora
IFTO
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