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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Campus Avançado Lagoa da Confusão
 

 
 

EDITAL Nº 03/2023/REI/IFTO, DE 25 DE JANEIRO DE 2023

CONVOCAÇÃO SEGUNDA CHAMADA DO VESTIBULAR UNIFICADO 2023/1 PARA CURSOS
TÉCNICOS EM AGRICULTURA

 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria n.º
552/2022/REI/IFTO, de 10 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 12 de
maio de 2022, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a
CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA do ves�bular unificado 2023/1 para os cursos
técnicos em Agricultura  Concomitante e Subsequente, do Campus Avançado Lagoa da
Confusão.

 

 
 CRONOGRAMA DE MATRÍCULA

 
CAMPUS AVANÇADO
LAGOA DA
CONFUSÃO

CURSOS TÉCNICOS

Matrícula da 2ª chamada 26, 27 e 30/01/2023

 

 CONCOMITANTE 

 
INSCRIÇÃO NOME
'9123102902 LUCIANA BELEM DOS SANTOS
9123104111 MURILO OLIVEIRA SANTOS
9123102441 KAUAN RIBEIRO FARIAS
9123101379 THAYSLANE COELHO AGUIAR

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CANDIDATOS APROVADOS EFETUAREM A
MATRÍCULA

a) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
b) cer�dão de nascimento ou casamento;
c) cer�ficado escolar do ensino fundamental ou equivalente;
d) comprovante de matrícula do ensino médio;
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e) documento de iden�ficação;
f) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de iden�ficação em que conste o
número do CPF;
g) �tulo de eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
h) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úl�ma eleição ou cer�dão de
quitação eleitoral emi�da pelo site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
i) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para candidatos
do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos;
j) comprovante de endereço residencial;
k) requerimento de nome social para aqueles cuja iden�ficação civil não reflita sua
iden�dade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em
consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015; e
l) RG com CPF ou CNH do responsável pelo aprovado, caso seja menor de 18 anos.

 

 SUBSEQUENTE

 
INSCRIÇÃO NOME
9223100313 MARCELLE VICTORIA MIRANDA DE SIRQUEIRA
9223101084 JAINE ARAUJO SOUSA
9223100598 RAFAEL DA CRUZ RODRIGUES

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CANDIDATOS APROVADOS EFETUAREM A

MATRÍCULA
 

a) uma foto colorida de 3x4 cm recente;
b) cer�dão de nascimento ou casamento;
c) cer�ficado escolar do ensino médio ou equivalente;
d) histórico do ensino médio;
e) documento de iden�ficação;
f) CPF ou comprovação de inscrição no CPF ou documento de iden�ficação em que conste o
número do CPF;
g) �tulo de eleitor, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos;
h) comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úl�ma eleição ou cer�dão de
quitação eleitoral emi�da pelo site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para candidatos
maiores de 18 (dezoito) anos;
i) documento de quitação com o serviço militar, com validade vigente, para candidatos
do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos;
j) comprovante de endereço residencial;
k) requerimento de nome social para aqueles cuja iden�ficação civil não reflita sua
iden�dade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em
consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015; e
l) RG com CPF ou CNH do responsável pelo aprovado, caso seja menor de 18 anos.

 

 

JARDEL BARBOSA DOS SANTOS
Diretor
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Documento assinado eletronicamente por Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
25/01/2023, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1869050 e o código CRC 664773D9.

 

 

Rua 02, Quadra 05A, Lote 01, Setor Lagoa da Ilha — CEP 77493-000 Lagoa da
Confusão/TO — 63999426257

portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23235.001391/2023-26 SEI nº 1869050

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

