Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Porto Nacional

RETIFICAÇÃO - I
ANEXO XII
EDITAL Nº 15/2020/PNA/REI/IFTO, DE 14 DE AGOSTO DE 2020
VESTIBULAR 2020/2 PARA CURSOS DO CAMPUS PORTO NACIONAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Vagas destinadas ao Processo Seletivo são divididas:
Curso

Turno

Distribuição de Vagas
Ações
Afirmativas***

AC** Reserva de Vagas***

Total
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 A1 A2 A3 A4 A5
Licenciatura em
Computação

Noturno

16

2

4

2

2

2

4

2

2

-

2

-

-

2

40

Tecnologia em
Logística

Noturno

16

2

4

2

2

2

4

2

2

-

2

-

-

2

40

Técnico
Subsequente em
Vendas

Noturno

16

2

4

2

2

2

4

2

2

-

2

-

-

2

40

Vespertino 16

2

4

2

2

2

4

2

2

-

2

-

-

2

40

Técnico
Subsequente em
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Informática
** AC – Ampla Concorrência;
*** Ver item 4.1 e 4.2.. deste edital: modalidades de reserva de vagas e de ações
afirmativas

1. DA RESERVA DE VAGAS E AÇÕES AFIRMATIVAS
1.1. Reservas de vagas
1.1.1. Em consonância com o disposto na Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de
2012, alterada pela Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016, no Decreto n.º
7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto n.º 9.034, de 20 de
abril de 2017, na Portaria Normativa n.º 18, de 11 de outubro de 2012,
alterada pela Portaria Normativa n.º 9, de 5 de maio de 2017, ambas do
Ministério da Educação, o IFTO reserva 50% (cinquenta por cento) do total
das vagas ofertadas por curso/turno/campus para candidatos que
concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas, conforme
discriminado a seguir:
I - R1 candidatos autodeclarados pretos, pardos e 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%);
II - 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%);
III - 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 proporção igual ao percentual dessa população no último censo
do IBGE (26,41%);
IV - 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%);
V - 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%);
VI R6 Candidatos oriundos integralmente de escola pública,
independentemente da renda familiar, que se auto declaram
pretos, pardos e indígenas;
VII - 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%);
VIII - R8 candidatos que concluíram o ensino médio integralmente em escola
pública, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita, em proporção
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igual ao percentual dessa população no último censo do IBGE (26,41%).
1.2. Ações afirmativas
I - 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 funcionamento em 2012;
II - A2 candidatos afrodescendentes residentes em quilombos;
III - A3 candidatos assentados pela reforma agrária;
IV - A4 candidatos indígenas;
V - A5 candidatos com deficiência.

Documento assinado eletronicamente por Jose Ferreira Lima,
Presidente, em 01/09/2020, às 10:01, 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 1069735 e o código CRC 9734770A.

Av. Tocantins, Loteamento Mãe Dedé, Setor - Jardim América — CEP 77500-000 Porto
Nacional/TO — 6333639700
portal.ifto.edu.br — portonacional@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23337.013017/2020-82
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