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

EDITAL Nº 72/2019/REI/IFTO, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019
VESTIBULAR UNIFICADO 2020/1 PARA CURSOS PRESENCIAIS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS

CONVOCAÇÃO 4ª CHAMADA PARA OS CURSOS TÉCNICOS

1.
DA PRÉ-MATRICULA E MATRÍCULA:
1.1.
Os candidatos convocados deverão primeiramente fazer a prématrícula no site e imprimir nos dias 24 a 27 de janeiro de 2020, depois
comparecer ao IFTO – Campus Porto Nacional, nos dias 24 e 27 de
janeiro de 2020, das 08h às 17h, na Coordenação de Registros
Escolares, para efetuar a matrícula portando originais e cópias dos seguintes
documentos:
a) comprovante de pré-matrícula;
b) uma foto recente de 3x4 cm;
c) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);
d) certificado escolar do ensino fundamental ou equivalente (original e cópia),
e) histórico escolar do ensino fundamental (original e cópia);
f) documento de identificação (original e cópia),
g) CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento
de identificação que conste o número do CPF;
h) cópia do título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de
dezoito anos.
i) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da última eleição
(original e cópia), ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE,
para candidatos maiores de dezoito anos;
j) documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para
candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos (original e
cópia);
k) comprovante de endereço residencial (cópia);
l) requerimento de nome social para aqueles cuja identiﬁcação civil não reﬂita
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l) requerimento de nome social para aqueles cuja identiﬁcação civil não reﬂita
sua identidade gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo
nome social, em consonância com prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de
janeiro de 2015.
EVENTO

QUADRO DE DATAS

Convocação da 4ª chamada

23 de janeiro de 2020

Pré-matrícula da 4ª chamada (fazer e
Imprimir pré-matrícula no site)
Matrícula 4ª chamada

24 a 27 de janeiro de 2020
24 e 27 de janeiro de 2020

Obs.: Preencher a Pré-matrícula e imprimir na hora no link de prématrícula no site do Campus porto nacional.

2. CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET, ARTICULADO
AO ENSINO MÉDIO NA FORMA INTEGRADA.
2.1. AMPLA CONCORRÊNCIA.
Ordem

Inscrição

Nome

1

9120101599

VANESSA BARBOSA GLÓRIA

3. CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, ARTICULADO AO ENSINO
MÉDIO NA FORMA INTEGRADA.
3.1. AMPLA CONCORRÊNCIA.
Ordem

Inscrição

Nome

1

9120103315

ANDRE MESSIAS RODRIGUES LIMA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por Jose Ferreira Lima,
Presidente, em 23/01/2020, às 14:46, 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 0905186 e o código CRC 7FF7AF24.
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