MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA
GABINETE DO REITOR

EDITAL Nº 121/2013/REITORIA/IFTO, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013.
RETIFICAÇÃO Nº 02
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGO
EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº. 02/2014/REITORIA/IFTO, de 2
de janeiro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Retificação
Nº 02 do edital nº 121/2013/REITORIA/IFTO, DE 6 de dezembro de 2013, referente ao
Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos da carreira de
Professor do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
6.4. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687, no período de 16/12/2013 a 21/1/2014, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
[...]
b) ao final do preenchimento do formulário eletrônico, imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em qualquer agência,
até o fim do expediente bancário do dia 22/1/2014.
6.9. Todos os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado para a realização das
provas escrita e prática de desempenho didático-pedagógico deverão informar tal necessidade no
ato da inscrição e, posteriormente, formalizar o pedido de atendimento diferenciado mediante
requerimento de que trata o ANEXO IV. Ao requerimento deverá ser anexado laudo médico
original, expedido nos últimos 12 meses por médico especialista, comprovando a necessidade de
atendimento diferenciado e contendo a numeração do Código Internacional de Doenças (CID).
Os dois documentos, requerimento e laudo médico original, deverão estar em envelope lacrado e
endereçado à Comissão Organizadora do Concurso Público – Edital nº 121/2013 do IFTO,
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8,
Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP 77.020-450, via SEDEX, tendo como data máxima de
postagem o dia 29/12/2013, ou protocolar neste mesmo endereço até o dia 29/12/2013, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, exceto feriados.
6.11. As condições diferenciadas solicitadas pelo candidato para a realização das provas serão
analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o
atendimento ou não de sua solicitação por meio de publicação no endereço eletrônico
http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687 no dia 4/2/2014.
6.16. A relação de candidatos com inscrições homologadas preliminarmente será publicada na
data provável de 4/2/2014 no endereço eletrônico http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687.
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6.17. O candidato poderá interpor recurso contra a publicação preliminar da listagem dos
candidatos com inscrições homologadas, em formulário eletrônico, no dia 5/2/2014, por meio do
endereço eletrônico http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687.
LEIA-SE:
6.4. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687, no período de 16/12/2013 a 6/2/2014, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
[...]
b) ao final do preenchimento do formulário eletrônico, imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em qualquer agência,
até o fim do expediente bancário do dia 7/2/2014.
6.9. Todos os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado para a realização das
provas escrita e prática de desempenho didático-pedagógico deverão informar tal necessidade no
ato da inscrição e, posteriormente, formalizar o pedido de atendimento diferenciado mediante
requerimento de que trata o ANEXO IV. Ao requerimento deverá ser anexado laudo médico
original, expedido nos últimos 12 meses por médico especialista, comprovando a necessidade de
atendimento diferenciado e contendo a numeração do Código Internacional de Doenças (CID).
Os dois documentos, requerimento e laudo médico original, deverão estar em envelope lacrado e
endereçado à Comissão Organizadora do Concurso Público – Edital nº 121/2013 do IFTO,
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8,
Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP 77.020-450, via SEDEX, tendo como data máxima de
postagem o dia 13/01/2014, ou protocolar neste mesmo endereço até o dia 7/2/2014, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, exceto feriados.
6.11. As condições diferenciadas solicitadas pelo candidato para a realização das provas serão
analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o
atendimento ou não de sua solicitação por meio de publicação no endereço eletrônico
http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687 no dia 11/2/2014.
6.16. A relação de candidatos com inscrições homologadas preliminarmente será publicada na
data provável de 11/2/2014 no endereço eletrônico http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687.
6.17. O candidato poderá interpor recurso contra a publicação preliminar da listagem dos
candidatos com inscrições homologadas, em formulário eletrônico, no dia 12/2/2014, por meio
do endereço eletrônico http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687.

ONDE SE LÊ:
ANEXO III
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CRONOGRAMA
ETAPA/ATIVIDADE

DATA

Período de inscrições

16/12/2013 a
21/1/2014

Período de formalização do pedido de
atendimento diferenciado

13/1/2014 a
22/1/2014

Homologação preliminar das inscrições e
resultado das solicitações de atendimento
diferenciado

LOCAL
Endereço eletrônico

http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687
Via SEDEX ou

via Protocolo da Reitoria.

4/2/2014
Endereço eletrônico

Período de recurso contra a homologação
preliminar das inscrições

5/2/2014

Homologação definitiva das inscrições

10/2/2014

http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687

LEIA-SE:
ANEXO III
CRONOGRAMA
ETAPA/ATIVIDADE

DATA
16/12/2013 a
6/2/2014

Período de inscrições
Período de formalização do pedido de
atendimento diferenciado
Homologação preliminar das inscrições e
resultado das solicitações de atendimento
diferenciado

LOCAL
Endereço eletrônico

http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687
Via SEDEX ou

13/1/2014 a 7/2/2014

via Protocolo da Reitoria.

11/2/2014
Endereço eletrônico

Período de recurso contra a homologação
preliminar das inscrições

12/2/2014

Homologação definitiva das inscrições

14/2/2014

http://seletivos.ifto.edu.br/?p=9687

Palmas, 17 de janeiro de 2014.
Juliana Ferreira Queiroz
Reitora Substituta do Instituto Federal do Tocantins
* Versão original assinada.
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