
48 ISSN 1677-7069 3 Nº 34, terça-feira, 20 de fevereiro de 2018

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032018022000048

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CAMPUS PASSO FUNDO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº 1/2018 - UASG 158338

Número do Contrato: 1/2015. Nº Processo: 23165003040201782.
PREGÃO SISPP Nº 14/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 03994920000160. Contratado : PORTALSUL
EMPRESA DE VIGILANCIA -S/S LTDA. Objeto: O contrato tem
sua vigência prorrogada pelo presente termo aditivo de 10 de
fevereiro de 2018 a 09 de fevereiro de 2019, de acordo com a
Cláusula Segunda, na forma do art. 57, parágrafo 2º, da Lei nº
8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterações
posteriores e legislação correlata. Vigência: 10/02/2018 a
09/02/2019. Valor Total: R$506.915,04. Fonte: 8100000000 -
2018NE800003. Data de Assinatura: 18/01/2018.

(SICON - 19/02/2018) 158338-26436-2018NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 158338

Número do Contrato: 2/2014. Nº Processo: 23165003046201750.
DISPENSA Nº 17/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 03877288000175. Contratado : SENFFNET LTDA -
.Objeto: O contrato tem sua vigência prorrogada pelo presente

CAMPUS VENÂNCIO AIRES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 151964

Número do Contrato: 1/2016. Nº Processo: 23356003046201711.
PREGÃO SISPP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 00482840000138. Contratado : LIDERANCA
LIMPEZA E CONSERVACAO -LTDA. Objeto: Prorrogação da
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
recepção na forma continuada por 12 (doze) meses. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/04/2018 a
31/03/2019. Valor Total: R$72.137,76. Fonte: 8100000000 -
2018NE800005. Data de Assinatura: 14/02/2018.

(SICON - 19/02/2018) 151964-26436-2018NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

termo aditivo de 13 de fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro de
2019, de acordo com a Cláusula Décima-Sexta, na forma do art.
57, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93, alterações posteriores e legislação correlata. Vigência:
13/02/2018 a 12/02/2019. Valor Total: R$36.000,00. Fonte:
8100000000 - 2018NE800010. Data de Assinatura: 18/01/2018.

(SICON - 19/02/2018) 158338-26436-2018NE800001

EXTRATO DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 1/2018
ESPÉCIE: Termo de Rescisão Contratual nº 1/2018;
RESCINDENTE: Campus Avançado Lagoa da Confusão, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins;
RESCINDIDO: Francisco Adoniram Pinto Bastos
OBJETO RESCINDIDO: Prestação de serviços didático-pedagógicos -
Professor Substituto - Campus Avançado Lagoa da Confusão, do IFTO
MOTIVO: Por iniciativa do Contratante
DATA DA RESCISÃO: 16/2/2018
ASSINATURA: Jardel Barbosa dos Santos, Rescindente e Francisco
Adoniram Pinto Bastos, Rescindido.

EDITAL Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EFETIVOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

DA CARREIRA DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS, nomeado pelo Decreto Presidencial de 6 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da
União de 7 de maio de 2014, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
realização do concurso público destinado ao provimento de cargos da Carreira de Técnicos
Administrativos em Educação e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do
Quadro de Pessoal Permanente do IFTO, de acordo com a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União - DOU -, de 12 de dezembro de 1990, e suas respectivas alterações,
com a autorização concedida pelo Decreto n.º 7.311, de 22 de setembro de 2010, publicado no DOU de
23 de setembro de 2010, atualizado pela Portaria Interministerial n.º 161, de 21 de maio de 2014,
publicada no DOU de 22 de maio de 2014, e pelo Decreto n.º 7.312, de 22 de setembro de 2010,
publicado no DOU de 23 de setembro de 2010, atualizado pelo Decreto n.º 8.259, de 29 de maio de 2014,
publicado no DOU de 30 de maio de 2014, seção 1, com as normas estabelecidas pelo Decreto n.º 6.944,
de 21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24 de agosto de 2009, e suas alterações, e pela Portaria
n.º 243 do Ministério da Educação - MEC -, de 3 de março de 2011, publicada no DOU de 4 de março
de 2011, de acordo com a Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, publicada no DOU de 3 de outubro
de 2003, e suas alterações, com a Lei n.º 12.990, de 9 de junho de 2014, publicada no DOU de 10 de
junho de 2014, com a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, publicada no DOU de 25 de outubro de
1989, e suas respectivas alterações, com o Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no
DOU de 21 de dezembro de 1999, e suas alterações, com a Lei n.º 13.325, de 29 de julho de 2016,
publicada no DOU de 29 de julho de 2016, com a Lei n.º 13.473, de 8 de agosto de 2017, publicada no
DOU de 9 de agosto de 2017, e demais regulamentações pertinentes, e em conformidade com o disposto
a seguir.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.O concurso regido por este edital transcorrerá sob a responsabilidade do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins IFTO.
2.O planejamento, a coordenação e a execução das atividades do concurso público, objeto deste

edital, serão realizados pela comissão de concurso público designada pela Portaria n.º 146/2018/REI/IFTO,
de 6 de fevereiro de 2018, emitida pelo reitor do IFTO, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico em
6 de fevereiro de 2018.

1.Considerar-se-á, para efeito de caracterização de impedimento aos integrantes das bancas
examinadoras e da comissão organizadora deste concurso público, o disposto nos art. 18, incisos I, II e III,
e art. 20 da Lei Federal n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

3.O concurso público destina-se ao provimento das vagas dispostas neste edital para o cargo de
Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Professor EBTT - e para
os cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - TAEs -, e das vagas
que vierem a ser disponibilizadas no prazo de validade do concurso.

4.Para o cargo de Professor EBTT do IFTO, o concurso está estruturado a partir da concepção de
áreas de conhecimento, por compreender-se que esse profissional poderá atuar no eixo tecnológico ou em
disciplinas relacionadas ao eixo, de acordo com a proposta dos cursos e a inter-relação entre saberes, e
será realizado em três fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. Para os candidatos autodeclarados
negros, o concurso será realizado em quatro fases, de caráter eliminatório e/ou classificatório.

5.O concurso público para os cargos Técnico-administrativos em Educação será realizado em
duas ou três fases para os candidatos autodeclarados negros, e em uma ou duas fases para os demais
candidatos, todas de caráter classificatório e/ou eliminatório.

6.O edital completo e as informações relativas às atividades do concurso serão disponibilizadas
por meio do endereço eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso. O acesso e o acompanhamento
das informações divulgadas neste endereço eletrônico serão de inteira responsabilidade do candidato.

7.Constam deste edital os seguintes anexos:
a)ANEXO I Quadro de vagas para o cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos Técnico-administrativos em Educação;
b)ANEXO II Cronograma de execução do concurso público;

c)ANEXO III Conteúdo programático por área de conhecimento para o cargo de Professor EBTT
e para os cargos Técnico-administrativos em Educação;

d)ANEXO IV Requerimento de atendimento diferenciado;
e)ANEXO V Tabela de atribuição de pontos para a prova de títulos e identificação externa do

envelope.
2.DO CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,

TÉCNICO E TECNOLÓGICO EBTT
8.As vagas destinadas ao provimento de cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, a serem preenchidas por área de conhecimento, habilitação exigida e jornada de trabalho,
estão especificadas no Anexo I deste edital.

9.O regime de trabalho será de acordo com o art. 20 da Lei n.º 12.772, de 28 de dezembro de
2012, e em conformidade com o quadro de vagas. O regime jurídico a que se submeterão os servidores
será o fixado pela Lei n.º 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único), e suas alterações.

10.A remuneração inicial da classe de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico é a constante do quadro abaixo:

a)Regime de trabalho de 20 (vinte) horas: remuneração inicial, Classe D I, nível 1:

. Ti t u l a ç ã o Classe / nível VB* RT * To t a l

. Graduação D I - 1 R$ 2.236,30 - R$ 2.236,30

. Aperfeiçoamento D I - 1 R$ 2.236,30 R$ 100,90 R$ 2.337,20

. Especialização D I - 1 R$ 2.236,30 R$ 189,07 R$ 2.425,37

. Mestrado D I - 1 R$ 2.236,30 R$ 540,85 R$ 2.777,15

. Doutorado D I - 1 R$ 2.236,30
R$ 1.141,15

R$ 3.377,45

b)Regime de trabalho de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva: remuneração inicial,
Classe D I, nível 1:

. Ti t u l a ç ã o Classe / nível VB* RT * To t a l

. Graduação D I - 1 R$ 4.455,22 - R$ 4.455,22

. Aperfeiçoamento D I - 1 R$ 4.455,22 R$ 409,76 R$ 4.864,98

. Especialização D I - 1 R$ 4.455,22 R$ 753,71 R$ 5.208,93

. Mestrado D I - 1 R$ 4.455,22 R$ 2.172,21 R$ 6.627,43

. Doutorado D I - 1 R$ 4.455,22 R$ 5.130,45 R$ 9.585,67

* VB: Vencimento Básico; RT: Retribuição por Titulação
11.Além da remuneração especificada acima, o servidor poderá ter os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar e outros, de acordo com a
legislação em vigor.

12.As atribuições do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico estão dispostas
na Lei n.° 12.772, de 2012, e demais dispositivos legais.

3.DOS CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO TAE
13.As vagas destinadas ao provimento de cargos pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos

Técnico-administrativos em Educação, a serem preenchidas por cargo, nível de classificação/nível de
capacitação/padrão de vencimento, habilitação exigida e jornada de trabalho, estão especificadas no Anexo
I deste edital.

14.A carga horária para os cargos Técnico-Administrativos em Educação previstos neste edital
poderá ser alocada em quaisquer dos turnos de funcionamento das unidades do IFTO, de acordo com o
interesse da instituição. Conforme a Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e alterações previstas na Lei
n.º 11.233, de 22 de dezembro de 2005, a Lei n.º 11.784, de 22 de setembro de 2008, a Portaria n.º 619,
de 26 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 27 de dezembro de 2012, e a Lei n.º 12.772, de 28
de dezembro de 2012, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2012, a carga horária é de 40 horas
semanais, com exceção dos cargos de regime diferenciado de trabalho.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 151964

Número do Contrato: 2/2017. Nº Processo: 23356000001201867.
PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Contratado:
00482840000138. Contratado : LIDERANCA LIMPEZA E
CONSERVACAO -LTDA. Objeto: Prorrogação da contratação de empresa
especizalizada na prestação de serviços de motorista na forma continuada
por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: 03/04/2018 a 02/04/2019. Valor Total: R$113.853,36. Fonte:
8100000000 - 2018NE800006 Fonte: 8100000000 - 2018NE800007
Fonte: 8100000000 - 2018NE800008. Data de Assinatura: 14/02/2018.

(SICON - 19/02/2018) 151964-26436-2018NE800001
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15.A remuneração inicial é a equivalente ao vencimento básico dos respectivos cargos, conforme
classificação abaixo:
. Nível / Classe Vencimento básico
. E I - 1 R$ 4.180,66
. D I - 1 R$ 2.446,96
. C I - 1 R$ 1.945,07

16.Além da remuneração acima, o servidor poderá ter os seguintes benefícios: auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros,
de acordo com a legislação em vigor.

17.As descrições sumárias e típicas relativas aos cargos TAEs são as constantes na tabela a seguir,
além das descrições gerais dispostas no art. 8º da Lei n.º 11.091, de 2 de janeiro de 2005.
. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "E"
. CARGO AT R I B U I Ç Õ E S
.

. Técnico em Assuntos
Educacionais

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais,
informações, recursos financeiros, recursos tecnológicos, bem como nas áreas com demandas que exijam o
profissional administrador; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover
estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "D"

. Assistente em Admin-
istração

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender
usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento
necessário; preparar relatórios e pla nilhas; executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

. Técnico de Laborató-
rio/ área Química

Executar ensaios físico-químicos; participar do desenvolvimento de produtos e processos, e da definição ou
reestruturação das instalações; supervisionar operação de process os químicos e operações unitárias de laboratório
e de produção; operar máquinas e/ou equipamentos e instalações produtivas, em conformidade com normas de
qualidade, de boas práticas de manufatura, de biossegurança e controle do meio ambiente; interpretar manuais;
elaborar documentação técnica rotineira e de registros legais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

. Técnico em Tecnolo-
gia da Informação

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, mon-
tagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de
sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "C"

. Assistente de Alunos Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das
dependências escolares. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

4.DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
18.Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital por meio de formulário

on-line, disponível no endereço eletrônico especificado no item 1.6 deste edital, conforme disposto no
cronograma constante do Anexo II.

19.O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de
impugnação, e apresentar sua fundamentação, que será julgada pela comissão organizadora do
concurso.

20.Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca da impugnação.
5.DAS INSCRIÇÕES
21.A inscrição do candidato no concurso implica, desde logo, o conhecimento e a aceitação

tácita das condições estabelecidas neste edital, em seus anexos, bem como em eventuais retificações,
comunicados e instruções específicas para o cargo pretendido, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.

22.As inscrições para o concurso serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do
endereço eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso, no período estabelecido no cronograma
constante do Anexo II.

23.Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá preencher integral e corretamente os itens
do formulário eletrônico, finalizar sua inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da
taxa EXCLUSIVAMENTE nas agências do Banco do Brasil, até a data estabelecida no
cronograma.

24.Os valores da taxa de inscrição são os seguintes:

. CARGO VA L O R

. Professor EBTT R$ 150,00

. Técnico-administrativo - Nível E R$ 120,00

. Técnico-administrativo - Nível D R$ 90,00

. Técnico-administrativo - Nível C R$ 60,00

25.O candidato deverá realizar uma única inscrição para este edital e em hipótese alguma
haverá a devolução do valor pago.

26.O IFTO não se responsabiliza pela solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.

27.Todos os candidatos portadores de restrições físicas e/ou que necessitarem de atendimento
ou condições especiais para a realização das provas deverão informar sua condição, formalmente, no
ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais básicos necessários e,
posteriormente, durante a data prevista no cronograma do concurso, deverão formalizar o pedido de
atendimento diferenciado, mediante instruções no requerimento de que trata o Anexo IV deste
edital.

28.A lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas deverá solicitar
atendimento diferenciado no ato da inscrição. Deverá levar acompanhante que ficará responsável pela
guarda da criança em sala reservada para essa finalidade. Não haverá compensação do tempo de
amamentação a favor da candidata. Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal. Na sala reservada para
amamentação, ficarão somente a lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada, no momento da
amamentação, a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou
de amizade com a candidata.

29.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 do concurso.

30.As inscrições somente serão homologadas após a comprovação do pagamento da taxa de
inscrição e serão divulgadas no site oficial do concurso na data estabelecida no cronograma.

31.O candidato poderá interpor recurso contra a publicação preliminar da listagem dos
candidatos com inscrições homologadas, em formulário eletrônico disponível no site oficial do
concurso.

6.DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
32.Faz jus à isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro

de 2008, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal CadÚnico , de que trata o Decreto n.° 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de
família de baixa renda, nos termos do referido decreto.

33.A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, até a data estabelecida no cronograma,
quando o candidato deverá, obrigatoriamente, ao fazer a opção, indicar o seu Número de Identificação
Social NIS , atribuído pelo CadÚnico.

34.O IFTO consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato, pois o simples preenchimento dos dados necessários para a
solicitação de isenção não garante ao interessado a isenção da taxa de inscrição, que estará sujeita à
análise.

35.A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.° 83.936, de 6 de setembro de 1979.

36.O não cumprimento de uma das etapas fixadas, inconsistência de alguma informação, ou
solicitação apresentada fora do período fixado implicarão a eliminação automática do processo de
isenção.

37.A homologação do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgada
no site oficial do concurso.

38.O candidato poderá interpor recurso contra a publicação da lista de inscrições isentas, em
formulário eletrônico, no endereço eletrônico: http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso, conforme
datas constantes no Anexo II.

39.O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida deverá gerar a guia e efetuar
o seu respectivo pagamento até a data estabelecida no cronograma.

7.DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS CONSIDERADOS PESSOA COM
DEFICIÊNCIA PCD

40.Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas por
cargo/área e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, amparadas
pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal; pelo art. 5º, § 2º, da Lei n.º 8.112, de 1990, e pelo
art. 37 do Decreto n.º 3.298, de 1999, e suas alterações, observada a exigência da compatibilidade
entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial quando dos
exames pré-admissionais.

41.Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas por cargo/área de conhecimento.

42.Para os cargos/áreas cujo número de vagas disponibilizadas seja inferior a 5 (cinco), não
será possível a reserva imediata de vaga para candidatos portadores de deficiência, uma vez que fica
inviabilizada a aplicação do percentual estabelecido no art. 5º da Lei n.º 8.112, de 1990, em
consonância com o acórdão do Supremo Tribunal Federal - STF - no Mandado de Segurança n.º
26.310-5/Relator Ministro Marco Aurélio Mello.

43.As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto n.°
3.298, de 1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.

44.O candidato considerado PcD, para que possa fazer uso do seu direito à reserva de vaga
garantido na Constituição Federal, art. 37, inciso VIII, e no Decreto Federal n.° 3.298, de 1999, art.
37, deverá informar a deficiência no ato da inscrição.

45.O candidato que se declarar pessoa com deficiência, se classificado na forma deste edital,
figurará em lista específica e também em lista geral da ampla concorrência.

46.A ordem de convocação dos candidatos considerados PcD aprovados e classificados para
as vagas do concurso e das que vierem a surgir no período de validade do concurso estão
estabelecidas no item 16.2 deste edital.

47.Por ocasião da nomeação, o candidato declarado PcD será submetido à avaliação a ser
realizada pela Junta Médica Oficial, a fim de serem apuradas a categoria e o grau de sua deficiência
e a compatibilidade do exercício das atribuições do cargo com a deficiência de que é portador.

48.O candidato considerado PcD nomeado e cuja deficiência não for comprovada ou as
atribuições do cargo sejam consideradas incompatíveis com a deficiência pela Junta Médica Oficial
perderá o direito, na condição de pessoa com deficiência, de ocupar a vaga para a qual foi
classificado.

49.Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria ou remoção por motivo de saúde, salvo as hipóteses excepcionais de
agravamento da deficiência que impossibilitem a permanência do servidor em atividade.

8.DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS
50.Das vagas destinadas para candidatos negros e das que vierem a ser criadas durante o

prazo de validade do concurso, de acordo com o cargo optado, 20% (vinte por cento) serão providas
na forma da Lei n.° 12.990, de 2014.

51.A ordem de convocação dos candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados
para as vagas do concurso e das que vierem a surgir no período de validade do concurso estão
estabelecidas no item 16.2 deste edital.

52.Respeitando-se o § 2º do art. 1° da Lei n.º 12.990, de 2014, na hipótese de quantitativo
fracionado, esse número será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro inferior, em caso
de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

53.Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por
concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo,
conforme quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

54.As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.

55.Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e,
se tiver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

56.Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com
deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com
a sua classificação no concurso.

57.Os candidatos classificados que se autodeclararam pretos ou pardos serão convocados, uma
única vez, para o procedimento de verificação da veracidade de sua declaração, por comissão
constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 12.990, de 2014, e da
Orientação Normativa n.º 3, de 1º de agosto de 2016, publicada no DOU de 2 de agosto de 2016,
conforme o cronograma do edital.

58.Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que
sejam ocupadas as vagas que lhes são reservadas por lei, as vagas remanescentes serão revertidas para
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação no concurso.

59.A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de
proporcionalidade que considerem a relação entre o número total de vagas e o número de vagas
reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

9.DA PROVA ESCRITA
60.A prova escrita será realizada exclusivamente no município de Palmas TO, em data

estabelecida no Anexo II deste edital.
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61.A data poderá ser alterada por necessidade da Administração.
62.A prova escrita será composta de questões objetivas de conhecimentos básicos e

específicos, sendo realizada em uma única fase, com duração de 4 (quatro) horas, das 8h (oito horas)
às 12h (doze horas) ou das 15h (quinze horas) às 19h (dezenove horas), horário local, na data
estabelecida no Anexo II deste edital.

63.O local de realização da prova e o ensalamento dos candidatos serão divulgados conforme
cronograma.

64.O portão de acesso do candidato ao local da prova no turno matutino será aberto às 7h
(sete horas) e fechado às 7h50 (sete horas e cinquenta minutos); no turno vespertino será aberto às
14h (quatorze horas) e fechado às 14h50 (quatorze horas e cinquenta minutos), horário local.

65.Não será permitida a entrada do candidato na sala de prova após o início da aplicação das
provas.

66.O candidato deverá comparecer ao local da prova, preferencialmente, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, caneta esferográfica de tinta preta
fabricada em material transparente e de seu documento de identificação original com foto, em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

67.Somente serão considerados documentos de identificação, obedecido o período de validade:
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pela Defesa
Social, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de
Classe que, por força de lei federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as da
OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997).

68.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identificação original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta)
dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas
e/ou de impressão digital em formulário próprio.

69.A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento
e/ou à própria identificação.

70.Com o objetivo de garantir a lisura e a idoneidade do concurso público, bem como a sua
autenticidade, o IFTO poderá realizar a identificação datiloscópica de todos os candidatos. A não
aceitação deste procedimento implicará a desclassificação automática do candidato.

71.A prova escrita constará de 50 (cinquenta) questões do tipo "múltipla escolha" com as
opções A, B, C, D, E, com duração máxima de 4h (quatro horas).

72.A composição da prova escrita para todos os cargos do concurso, conforme natureza e
respectivas pontuações, está descrita no quadro a seguir:

. Prova escrita Nº de
questões

Pontos por questão Total de pontos

. Conhecimentos básicos Língua Portuguesa 25 1 25

. Fundamentos em Educação e Legislação

. Informática Básica

. Conhecimentos específicos 25 3 75

. To t a l 50 - 100

73.A esta prova será atribuída a pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo eliminado
do concurso o candidato que nela obtiver pontuação inferior a 60% (sessenta por cento) dos
pontos.

74.Não haverá segunda chamada para essa fase do concurso, seja qual for o motivo
alegado.

75.O candidato deverá guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal,
telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de
telecomunicação desligados.

76.Será motivo de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de
equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.

77.O candidato deverá ASSINAR o Cartão-Resposta e preenchê-lo utilizando caneta
esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. O Cartão-Resposta será o único
documento válido para a correção eletrônica, e a ausência de assinatura implicará a eliminação do
candidato.

78.Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas
incorretamente no Cartão-Resposta, como: dupla marcação, marcação rasurada, resposta que não tenha
sido transcrita do caderno de provas ou tenha sido transcrita incorretamente de forma que impossibilite
a leitura óptica do cartão, não sendo acatadas, portanto, quaisquer reclamações nesse sentido.

79.O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido o tempo de 2h (duas
horas) de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do caderno de prova.

80.O candidato só poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorrido o tempo
de 3h30 (três horas e trinta minutos) do início de sua aplicação.

81.Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a
prova, só poderão retirar-se da sala de prova concomitantemente e após a assinatura da ata de
aplicação de provas.

82.O gabarito e o resultado preliminar e o definitivo da prova escrita serão divulgados por
meio do site oficial do concurso, conforme datas previstas no Anexo II deste edital.

83.Os resultados da prova escrita serão divulgados no site oficial do concurso, sendo
considerados como classificados os candidatos que obtiverem classificação dentro do limite
estabelecido no Anexo II do Decreto n.º 6.944, de 2009, com base no disposto nos §§ 1º e 2º do art.
16 do mesmo diploma legal, conforme demonstrado a seguir:

. Tabela de referência do limite de candidatos aptos a participar das provas práticas

. Va g a s Quantitativo máximo de candidatos

. 1 5

. 2 9

84.Havendo empate na última colocação da lista de classificados de que trata o item anterior, serão
convocados para a prova prática para Professor EBTT e TAE - Técnico de Laboratório/área Química todos
os candidatos com a mesma pontuação.

10.DA CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA
A U TO D E C L A R A Ç Ã O

85.Após o resultado definitivo da prova escrita, os candidatos classificados que se autodeclararam
pretos ou pardos serão convocados e submetidos ao procedimento de verificação da veracidade de sua
declaração por comissão constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei n.º
12.990, de 2014, e da Orientação Normativa n.º 3, de 2016.

86.Haverá uma única convocação dos candidatos que se autodeclararam negros para a verificação
de veracidade da autodeclaração, que será publicada no site oficial do certame.

87.Os procedimentos de verificação da veracidade da autodeclaração visam esclarecer, com o
candidato, eventuais dúvidas sobre sua alegada condição de preto ou pardo, nos termos do art. 2º da Lei n.º
12.990, de 2014, bem como fornecer ao responsável pela organização e realização do concurso o parecer
sobre a matéria com base primordialmente no fenótipo e, subsidiariamente, em quaisquer outras
informações que auxiliem na avaliação.

88.O candidato não será considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando:
a)não assinar a autodeclaração; ou
b)não comparecer à entrevista; ou
c)por unanimidade, os integrantes da comissão de verificação considerarem que o candidato não

atendeu à condição de pessoa preta ou parda.
89.O candidato que não for considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda pela

comissão de verificação será enquadrado como prestador de declaração falsa.
90.De acordo com o art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 12.990, de 2014, o candidato que tiver

prestado declaração falsa será eliminado do certame.
91.Os candidatos convocados que não comparecerem ou que chegarem fora do horário estabelecido

para a confirmação da autodeclaração, na data, local e horário estipulados na convocação, seja qual for o
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos
candidatos negros, passando a concorrer somente pela ampla concorrência, caso sua classificação atenda ao
disposto no Decreto n.º 6.944, de 2009.

92.As entrevistas ocorrerão no município de Palmas - TO, de acordo com a ordem alfabética dos
candidatos convocados.

93.Os resultados preliminar e definitivo da verificação da veracidade da autodeclaração dos
candidatos pretos ou pardos serão divulgados por meio do site oficial do concurso, conforme datas previstas
no Anexo II deste edital.

94.O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da verificação da veracidade
da autodeclaração, em formulário eletrônico disponível no site oficial do concurso, conforme cronograma do
edital.

11.DA PROVA PRÁTICA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O CARGO
DE PROFESSOR EBTT

95.Esta fase destina-se a apurar a aptidão, a capacidade pedagógica de comunicação, a habilidade
técnica e o domínio do conteúdo programático, mediante explanação e, se necessário, arguição do candidato
pelos membros da banca examinadora.

96.Serão convocados para a prova prática de desempenho didático-pedagógico (DDP) somente os
candidatos classificados na prova escrita, por ordem decrescente de classificação dos pontos obtidos, e até
o limite de que tratam os itens 9.24 e 9.25 deste edital.

97.Os candidatos não convocados para a 2ª fase estarão, automaticamente, eliminados do presente
concurso público.

98.A relação dos candidatos habilitados à prova prática de desempenho didático-pedagógico e a
composição das bancas examinadoras serão divulgadas no site oficial do concurso, conforme cronograma.

99.O candidato poderá interpor recurso contra a composição das bancas examinadoras, via
formulário eletrônico disponível no site oficial do concurso, quando evidenciado impedimento ou suspeição
de membros das bancas nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei n.º 9.784, de 1999.

100.Os temas a serem sorteados para a prova prática de desempenho didático-pedagógico serão
definidos dentre os conteúdos contidos no Anexo III deste edital.

101.O sorteio do tema ocorrerá em até 24h (vinte e quatro horas) antes do início da realização da
prova prática, em sessão pública no Campus Palmas, do IFTO, situado na Quadra AE 310 Sul, Avenida LO
05, s/n Plano DiretSul Palam TO, na presença de representantes da comissão organizadora do concurso e,
posteriormente, será divulgado no site oficial do certame. O tema será comum para todos os candidatos da
mesma área de conhecimento.

102.A presença do candidato no sorteio do tema será facultativa.
103.A prova prática de desempenho didático-pedagógico será realizada no Campus Palmas, do

IFTO, situado na Quadra AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n Plano Diretor Sul, Palmas TO.
104.A ordem de apresentação da prova de desempenho didático-pedagógico de cada candidato será

a mesma de sua classificação no resultado definitivo da prova escrita.
105.A prova prática de desempenho didático-pedagógico consistirá em uma aula de, no mínimo, 20

(vinte) e, no máximo, 30 (trinta) minutos, ministrada em linguagem e postura adequadas, perante a banca
examinadora.

106.A banca examinadora poderá arguir o candidato durante 10 (dez) minutos quanto ao conteúdo,
consistência e adequação didática da aula.

107.Cada prova prática de desempenho didático-pedagógico será realizada em sessão pública,
sendo objeto de gravação por dispositivo que capture sons e imagens, de forma a garantir a sua idoneidade
e confiabilidade, em atendimento ao § 3º do art. 13 do Decreto n.º 6.944, de 2009.

108.O candidato deverá comparecer ao local da prova de desempenho didático-pedagógico com
antecedência mínima de 1h (uma hora) do horário estabelecido, munido de documento de identificação
original com foto, conforme item 9.8, e antes do início da referida prova deverá entregar à banca o plano de
aula em 3 (três) vias.

109.A não entrega do plano de aula antes do início da prova prática de desempenho didático-
pedagógico, conforme o item anterior, implicará a atribuição de nota zero no critério de avaliação I Plano
de Aula, que consta no item 11.19.

110.Para a prova prática de DDP, em nome da transparência, o IFTO assegurará o acesso ao
público, antes do início da aula, sendo obrigatória a identificação por parte do interessado em assisti-la,
desde que não haja interferência, comunicação ou outro tipo de sinalização entre o público, o candidato e os
membros das bancas. Não será permitida a presença dos demais candidatos.

111.Para a realização da prova prática de desempenho didático-pedagógico, serão disponibilizados
apenas quadro, apagador e giz/pincéis como recursos didáticos, cuja utilização será a critério do
candidato.

112.O candidato poderá, dentro do limite de tempo estipulado para sua aula (de 20 a 30 minutos),
também a seu critério, utilizar outros recursos didáticos, ficando sob sua responsabilidade a montagem
desses recursos. O IFTO não se responsabilizará por eventuais problemas decorrentes do uso desses
recursos.

113.Os critérios de avaliação do candidato durante a prova prática de desempenho didático-
pedagógico serão:

. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Pontuação máxi-
ma

. I Plano de Aula: Elaboração e organização (apresentação, descrição, clareza), adequação dos objetivos ao conteúdo
planejado, adequação dos processos de verificação de aprendizagem, citação das referências.

20

. II Introdução: Clareza, aspectos motivacionais, conexão entre o tema e outros conhecimentos (contextualização), ex-
posição clara e precisa dos objetivos da aula.

10

. III Conteúdos: Domínio de conteúdo, utilização de exemplos e analogias, desenvoltura e segurança nas respostas aos
questionamentos, coerência, adequação de vocabulário e termos técnicos.

20

. IV Procedimentos: Espontaneidade, movimentação, postura, dicção, tom de voz, autocontrole, manejo de classe, in-
teratividade.

20
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. V Recursos: Adequação dos recursos didáticos às técnicas, aos objetivos e aos conteúdos propostos; momento de
utilização dos recursos e seu uso adequado.

10

. VI Finalização: Capacidade de síntese, cumprimento das etapas previstas
no plano, dosagem do conteúdo em relação ao tempo previsto.

10

. VII Avaliação: Utilização de procedimentos avaliativos, feedback. 10

. TO TA L 100

114.A nota final da prova prática de desempenho didático-pedagógico será obtida pela média
aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora, sendo a nota expressa com até 2
(duas) casas decimais depois da vírgula.

115.Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) pontos na
prova prática de desempenho didático-pedagógico.

116.O resultado preliminar, o definitivo e o resultado consolidado da prova prática de desempenho
didático-pedagógico serão divulgados no site oficial do concurso.

117.O resultado consolidado será composto do somatório das notas da Prova Escrita e da Prova
Prática de Desempenho Didático-pedagógico, sendo habilitados à Prova de Títulos os candidatos que
obtiverem classificação dentro do limite estabelecido no Anexo II do Decreto n.º 6.944, de 2009, com base
no disposto nos §§ 1º e 2º do art. 16 do mesmo diploma legal, conforme demonstrado a seguir:
. Tabela de referência do limite de candidatos aptos a participar da prova de títulos
. Va g a s Quantitativo máximo de candidatos
. 1 5

118.Havendo empate na última colocação da lista de classificados de que trata o item anterior,
serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos com a mesma pontuação.

12.DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
119.A prova prática será aplicada somente para os candidatos do cargo de Técnico de

Laboratório/área Química.
120.Serão convocados para a prova prática somente os candidatos classificados na prova escrita,

por ordem decrescente de classificação dos pontos obtidos, e até o limite de que tratam os itens 9.24 e 9.25
deste edital.

121.A relação de candidatos convocados, o horário e o local de realização da prova prática, e os
critérios de avaliação a serem adotados pela banca examinadora serão divulgados por meio do endereço
eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso, no período estabelecido no cronograma.

122.Para a prova prática, será constituída banca examinadora composta de três membros
designados pela comissão organizadora do concurso. A composição das bancas examinadoras será divulgada
no site oficial do concurso.

123.O candidato poderá interpor recurso contra a composição das bancas examinadoras, via
formulário eletrônico disponível no site oficial do concurso, quando evidenciado impedimento ou suspeição
de membros das bancas nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei n.º 9.784, de 1999, no período estabelecido no
Anexo II.

124.O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário fixado para o seu início, munido somente de seu documento de identificação original
com foto, conforme item 9.8.

125.A ordem de realização da prova prática de cada candidato será a mesma de sua classificação no
resultado definitivo da prova escrita.

126.A prova prática para o cargo mencionado no item 12.1 constará de prova individual de
atividades inerentes ao cargo e será elaborada por banca designada especificamente para este fim.

127.Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução das tarefas estarão
disponíveis no local.

128.A prova prática será gravada para efeito de registro e avaliação, conforme previsto no § 3º do
art. 13 do Decreto Federal n.º 6.944, de 2009.

129.A esta prova será atribuída a pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo eliminado do
certame o candidato que nela obtiver pontuação inferior a 60% (sessenta por cento) dos pontos.

130.Os avaliadores da prova prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando
observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros, assim como
causando danos aos equipamentos utilizados. Neste caso, o candidato será eliminado do concurso
público.

131.Durante a realização da prova prática, somente serão permitidas as presenças do candidato e
dos membros da banca examinadora.

132.Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado. O candidato
não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência
ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do concurso. Não será aplicada prova fora da data, horário e local
definidos.

133.O resultado preliminar e o resultado definitivo da prova prática serão divulgados por meio do
site oficial do concurso.

13.DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR EBTT
134.Os títulos acadêmicos e a comprovação de experiência profissional e de produção científica do

candidato para fins de avaliação desta fase deverão ser entregues pessoalmente, no dia da prova prática de
desempenho didático-pedagógico do candidato, em local identificado para esse fim.

135.Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo complementação,
suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos.

136.Não serão aceitos títulos entregues em outra data ou por fax, e-mail, correios ou por qualquer
outra forma não prevista neste edital.

137.A prova de títulos terá caráter classificatório, no valor de 100 (cem) pontos, e será constituída
da avaliação do currículo do candidato, considerando-se a titulação acadêmica, a experiência de ensino e a
produção científica, constantes na tabela de atribuição de pontos para a prova de títulos, Anexo V, do
presente edital.

138.A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos é facultativa. O candidato que não
entregar os títulos para avaliação não será eliminado do concurso público, porém terá pontuação zero para
esta fase.

139.Serão recebidos os títulos de todos os candidatos convocados para a prova prática de DDP, no
entanto, somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados conforme o resultado consolidado,
disposto nos itens 11.23 e 11.24 deste edital.

140.O candidato deverá apresentar a documentação em envelope lacrado, identificado em seu
exterior pelo número de inscrição, nome completo e área de conhecimento.

141.Para a Prova de Títulos deverão ser apresentados para a pontuação APENAS os títulos e os
documentos que estiverem de acordo com o quadro constante no Anexo V.

142.Toda a documentação deverá ser apresentada preferencialmente encadernada. As páginas
deverão estar numeradas e autenticadas em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas). Os
documentos em que o verso estiver em branco deverão ser anotados com a expressão "em branco".

143.Os títulos relativos à especialização, mestrado e doutorado deverão vir acompanhados do
histórico escolar, e devem ter validade nacional nos termos da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
alterações subsequentes, ou legislação anterior quando cabível.

144.Os documentos relativos aos cursos realizados no exterior só serão considerados para
pontuação quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor público juramentado, revalidados para o
território nacional por instituição de ensino público superior vinculada ao Ministério da Educação.

145.A pontuação dos títulos de pós-graduação não será cumulativa, sendo pontuado apenas o título
de maior grau.

146.Segue a tabela de títulos que poderão ser apresentados, as pontuações a serem atribuídas por
título e a pontuação máxima a ser alcançada:

. DESCRIÇÃO Pontuação
maxima

. GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS 50 pontos

. a) Título de Doutor de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga,
conforme área/subárea(s) de avaliação da tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), revalidado, quando estrangeiro, ou oriundo de curso
devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei n.º 9.394, de 1996, e
alterações subsequentes, em consonância com a qualificação exigida para a investidura
no cargo.

50 pontos

. a.1) Doutorado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido pela
Capes.

40 pontos

. b) Título de Mestre de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga,
conforme área/subárea(s) de avaliação da tabela da Capes, revalidado, quando es-
trangeiro, ou oriundo de curso devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos termos
da Lei n.º 9.394, de 1996, e alterações subsequentes, em consonância com a qua l-
ificação exigida para a investidura no cargo.

30 pontos

. b.1) Mestrado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido
pela Capes.

20 pontos

. c) Título de Especialista de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a
vaga, em consonância com a qualificação exigida para a investidura no cargo, min-
istrado por instituição de ensino credenciada pelo MEC, com carga horária mínima de
360 horas.

10 pontos

. c.1) Especialização em qualquer área de conhecimento, ministrada por
instituição de ensino credenciada pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas.

5 pontos

. GRUPO 2: EXPERIÊNCIA DE ENSINO 25 pontos

. d) Exercício de Magistério em instituição pertencente à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, com valor de 1,5 (um e meio)
ponto para cada semestre letivo, sem contabilizar fração.

15 pontos

. e) Exercício de Magistério em instituição de ensino médio ou superior com valor de 1
(um) ponto para cada semestre letivo, sem contabilizar fração, não
sendo pontuado o que couber no item d.

10 pontos

. GRUPO 3: PRODUÇÃO CIENTÍFICA 25 pontos

. f) Autoria ou coautoria de livro publicado a partir do ano de 2013, com ISBN,
relacionado com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 1,5
(um e meio) ponto.

3 pontos

. g) Autoria ou coautoria de capítulo de livro publicado a partir do ano de 2013,
com ISBN, relacionado com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com
valor de 0,5 (meio) ponto.

1 ponto

. h) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito
Qualis A Capes, relacionado com a qualificação exigida para a
investidura no cargo, com valor de 4 (quatro) pontos.

8 pontos

. i) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito
Qualis B1 ou B2 Capes, relacionado com a qualificação exigida
para a investidura no cargo, com valor de 2 (dois) pontos.

4 pontos

. j) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito
Qualis B3, B4 ou B5 Capes, relacionado com a qualificação
exigida para a investidura no cargo, com valor de 1 (um) ponto.

2 pontos

. k) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com
conceito Qualis C Capes, relacionado com a qualificação exigida para a investidura no
cargo, com valor de 0,5 (meio) ponto.

1 ponto

. l) Patente concedida, relacionada com a qualificação exigida para a investidura
no cargo, com valor de 3 (três) pontos por patente.

6 pontos

. TOTAL DE PONTOS 100
P O N TO S

147.Caso o candidato ainda não possua diploma ou certificado, deverá apresentar Histórico
Escolar e Declaração de Conclusão de Curso emitida há menos de um ano da data da avaliação de
títulos, devendo constar que o curso é reconhecido pela Capes/MEC, para mestrado ou doutorado, que
o candidato cumpriu todos os requisitos para a outorga do grau e que o diploma ou certificado encontra-
se em fase de confecção e/ou registro.

148.Os títulos referentes às letras "d" e "e" somente serão válidos mediante comprovação de um
dos seguintes documentos: cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho, com todas as páginas
de identificação do candidato e do tempo de início e de término do trabalho, e a página subsequente em
branco; contrato de trabalho com o último contracheque; declaração emitida por órgão competente que
comprove o magistério com o início e o fim do período de exercício; certidão de exercício de atividade
pública.

149.Em quaisquer dos documentos mencionados no item anterior, deverá constar o período ou
a carga horária correspondente à experiência de ensino, excluindo-se a conversão de meses em horas
para efeito de pontuação. A mesma atividade de ensino exercida em diferentes instituições, em período
concomitante, será pontuada apenas uma vez, na que couber maior pontuação ao candidato.

150.Os títulos referentes às letras "f", "g", "h", "i", "j" e "k" somente serão válidos se
publicados a partir do ano de 2013, e deverão vir acompanhados do ISBN ou ISSN.

151.Considera-se exercício de magistério o cargo de professor, docente ou regente, excetuando-
se outras denominações como qualificador, monitor, auxiliar, tutor, entre outros.

152.Caso haja dúvidas quanto à veracidade das informações constantes no título apresentado ou
caso essas informações sejam insuficientes, a banca examinadora desconsiderará o título.

153.O resultado preliminar e o resultado definitivo da prova de títulos serão divulgados no site
oficial do concurso, conforme Anexo II.

14.DOS RECURSOS
154.Facultar-se-á ao candidato interpor recursos contra os resultados preliminares da Isenção da

Taxa de Inscrição, da Homologação de Inscrição, do Atendimento Diferenciado, da Prova Escrita, da
Verificação da Autodeclaração de Negros, das Provas Práticas, da Prova de Títulos e do Concurso, e
também contra a composição das Bancas Examinadoras das Provas Práticas, por meio de formulário
eletrônico, disponibilizado no endereço eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso, nas datas
especificadas no cronograma deste edital.

155.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente,
intempestivo ou cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

156.O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou
marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

157.Após apreciação de recursos e publicações de decisões finais, serão de caráter irrecorrível,
em esfera administrativa, os resultados definitivos do concurso.

158.Se da análise de recurso resultar anulação de questões da prova escrita, a pontuação
correspondente a essas questões será atribuída a todos os candidatos que realizaram a prova escrita. Se
resultar em alteração de gabarito, todas as provas serão corrigidas conforme gabarito definitivo.
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159.Não será aceito recurso via postal, fax ou correio eletrônico; tampouco será aceito recurso
extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos de formulários e/ou fora de
qualquer uma das especificações estabelecidas neste edital ou em outros editais que vierem a ser
publicados. Em hipótese alguma serão aceitos revisão de recurso ou recurso de recurso.

15.DOS RESULTADOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE DO CONCURSO
160.Para os cargos Técnico-Administrativos em Educação que não exigem prova prática, os

candidatos serão classificados por cargo, em ordem decrescente dos pontos obtidos na prova
objetiva:

Nota final = Prova Objetiva
161.Para o cargo Técnico-Administrativo em Educação mencionado no item 12.1, que exige

prova prática, os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a equação a
seguir:

Nota final = Prova Objetiva + Prova Prática
162.Para o cargo de Professor EBTT, após a realização da prova escrita, da prova prática de

desempenho didático-pedagógico e da prova de títulos, os candidatos serão classificados por área de
conhecimento, em ordem decrescente de acordo com a equação a seguir:

Nota final = Prova Escrita + Prova Prática DDP + Prova Títulos
163.Para efeito de classificação, no caso de empate no resultado definitivo da prova escrita ou

da prova prática DDP, os critérios de desempate serão sucessivamente:

a)maior número de pontos em conhecimentos específicos;
b)idade mais elevada (dia, mês e ano).
164.Para efeito de classificação, no caso de empate entre dois ou mais candidatos no resultado

final do concurso, os critérios de desempate serão sucessivamente:
a)idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição deste

concurso, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n.º 10.741, de
2003;

b)maior pontuação na prova prática de desempenho didático-pedagógico (somente para o cargo
de professor EBTT);

c)maior pontuação em conhecimentos específicos da prova escrita;
d)idade mais elevada (dia, mês e ano).
165.O candidato que, no ato da inscrição, se declarar PcD ou negro, se assim considerado e

classificado nas provas do concurso, terá seu nome publicado em lista própria e figurará, também, na
lista do resultado final do concurso para a vaga destinada à ampla concorrência, à qual concorre.

166.O resultado final do concurso público, depois de homologado, será publicado no DOU e no
endereço eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso, contendo a relação dos candidatos por
ordem decrescente de classificação dos pontos obtidos, observados os limites estabelecidos no Anexo II
do Decreto n.º 6.944, de 2009, conforme tabela a seguir:

. Va g a s Quantitativo máximo

. Aprovados Classificados To t a l

. 1 1 4 5

. 2 2 7 9

167.Os candidatos não classificados dentro do número máximo do item anterior, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente eliminados do concurso público.
168.O concurso terá validade de 1 (um) ano a contar da data de publicação da homologação do resultado final no DOU, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
16.DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
169.O candidato aprovado será convocado para nomeação, rigorosamente de acordo com a classificação obtida no resultado final, considerando-se as vagas existentes ou as que venham a existir para o cargo

ou área de conhecimento a que concorreu no quadro permanente do IFTO.
170.A ordem de convocação dos candidatos aprovados e classificados para as vagas do concurso e das que vierem a surgir no período de validade do concurso estão estabelecidas na Tabela Orientadora de

Ordem Convocatória dos Aprovados e Classificados AC (Ampla Concorrência), PcD (Pessoa com Deficiência) e Negro, conforme segue:

. Tabela Orientadora de Ordem Convocatória dos Aprovados e Classificados AC, PcD e NEGRO

. Quantidade de nomeações Cadastro utilizado Quantidade de nomeações Cadastro utilizado

. 1º AC 6º AC

. 2º AC 7º AC

. 3º NEGRO 8º NEGRO

. 4º AC 9º AC

. 5º PcD - -

171.À época da nomeação, o candidato deverá fazer a opção pela unidade (campus ou Reitoria) na qual será feita sua lotação, entre as vagas existentes declaradas pelo IFTO para o cargo ou a área de
conhecimento a que concorreu.

172.O candidato aprovado que não aceitar a sua nomeação para assumir o cargo para o qual concorreu ficará automaticamente excluído do concurso, uma vez que não haverá, em hipótese alguma, possibilidade
de reposicionamento para o final da listagem de aprovados. Aplica-se a regra também ao candidato classificado quando consultado para nomeação.

173.As convocações e a preferência para escolha da unidade de lotação além do número de vagas originalmente previstas neste edital respeitarão os critérios de alternância e de proporcionalidade, que
consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos PcD e negros.

174.Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, previsto na Lei n.º 8.112, de 1990, de acordo
com a classificação final obtida e as vagas existentes ou as que vierem a exist i r.

175.O candidato classificado será convocado para nomeação por correspondência direta para o endereço (e-mail e/ou postal) constante na ficha de inscrição, obrigando-se a declarar, por escrito, se aceita ou
não a investidura no cargo. O não pronunciamento expresso do convocado, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da convocação oficial, configurará aceitação tácita da convocação
e permitirá ao IFTO proceder com a sua nomeação por meio de portaria que será publicada no DOU.

176.O candidato nomeado deverá apresentar-se perante a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFTO para ser empossado e, consequentemente, para a inspeção médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação da portaria de nomeação no DOU.

177.O candidato deverá entrar em exercício no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de posse.
178.A posse no cargo fica condicionada à aprovação em inspeção médica e ao atendimento das condições constitucionais e legais.
179.Para a posse, serão exigidos todos os documentos comprobatórios dos requisitos básicos exigidos para investidura no cargo, além dos documentos previstos neste edital e de outros exigidos pela legislação

vigente que forem solicitados pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFTO. Exigem-se, também, declaração de bens e valores, e declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
180.No momento da investidura dos cargos Técnico-Administrativos em Educação, para a efetivação da posse, será necessária a comprovação do registro em Conselho de Classe para os cargos que o

possuem.
181.São requisitos básicos para a investidura no cargo público:
I- ter sido aprovado ou classificado no concurso público, na forma estabelecida neste edital;
II- ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos,

nos termos do art. 12, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e, no caso dos demais estrangeiros, ter visto permanente no Brasil;
III- estar em dia com as obrigações eleitorais e, caso seja do sexo masculino, com as obrigações militares;
IV- possuir o nível de escolaridade e a qualificação exigidos para o exercício do cargo, por ocasião da posse, conforme indicado no Anexo I deste edital;
V- ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;
VI-ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; e
VII apresentar os documentos necessários na ocasião da posse.
182.Os candidatos classificados no concurso público regido por este edital poderão ser admitidos por outras instituições da Rede Federal de Ensino, respeitado o interesse do IFTO, a ordem de classificação

e a legislação pertinente.
183.Não havendo candidatos classificados em número suficiente para suprir as vagas existentes ou as que venham a existir durante a validade do concurso, o IFTO poderá requerer aproveitamento de candidatos

classificados em concursos realizados por outras instituições da Rede Federal de Ensino.
17.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
184.A inscrição no concurso implica, desde a data de sua efetivação, o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas, dos requisitos exigidos e demais critérios fixados no inteiro teor deste

edital e em seus anexos, que se constituem partes integrantes do edital, bem como de eventuais retificações que se fizerem necessárias, expedientes dos quais os candidatos não poderão, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento ou ilegalidade.

185.Todas as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
186.A constatação de utilização de processos ilícitos, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, praticados pelo candidato durante a realização do concurso, ainda que

verificada posteriormente, implicará a sua eliminação sumária. Será adicionalmente declarada nula de pleno direito a inscrição e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter
judicial.

187.Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e alterações. O candidato que possuir
porte de arma deverá informá-lo ao fiscal de sala, que o acompanhará à coordenação para acolhimento e acondicionamento em local indicado.

188.A classificação do candidato, no presente concurso, constitui mera expectativa de direito à sua posse, ficando este ato condicionado à rigorosa observância da ordem de classificação e à observância das
disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da administração do IFTO.

189.Para todos os fins que se façam necessários, o candidato será responsável por manter atualizados os seus dados cadastrais na Diretoria de Gestão de Pessoas do IFTO durante a vigência do concurso público,
sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para posse caso não seja localizado.

190.Não serão aplicadas provas fora da data, do local e do espaço físico pré-determinados em edital, salvo motivo de força maior.
191.Terá sua prova escrita ou sua prova prática anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua realização:
a)usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
b)for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
c)utilizar-se de livros, dicionários, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos;
d)comunicar-se com outro candidato;
e)for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, smartphone, walkman, tablet, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina

fotográfica, relógio digital, controle de alarme de carro e/ou equipamento similar;
f)faltar ao respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, para com as autoridades presentes e/ou para com os candidatos;
g)fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
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h)recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
i)afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
j)ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
k)descumprir as instruções contidas no caderno de provas;
l)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m)Não ASSINAR seu cartão-resposta.
192.Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de habilitação e classificação no concurso público, valendo, para esse fim, a homologação do resultado final publicada no DOU.
193.Todas as publicações, editais, anexos e comunicados referentes ao concurso público estão disponíveis no endereço eletrônico http://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso. Caberá ao candidato observar

rigorosamente as publicações e os comunicados a serem divulgados através do site oficial do concurso.
194.Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados pela comissão organizadora do concurso público e encaminhados, se necessário, à Procuradoria Federal junto ao
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FRANCISCO NAIRTON DO NASCIMENTO
ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

. Área de Conhecimento/ Regime
de Trabalho Cargo/ Jornada de

Tr a b a l h o

Habilitação exigida para investidura no cargo Número de VagasNúmero máximo conforme o
Anexo II do Decreto n.º 6.944/2009

. AC¹ P c D ² N e g r o s ³ To t a -
lAC¹PcD²Ne-
g r o s ³ To t a l

. CARREIRA DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO PROFESSOR EBTT CLASSE/NÍVEL D101

. Agropecuária/ Agronomia com
ênfase em Agricultura

Graduação em Agronomia ou Agropecuária ou Agricultura ou Ciências Agrárias ou Ciências Agrícolas ou Engenharia Agronômica ou Engenharia
Agrícola.

1 - - 1 3 1 1 5

.

Ciências Contábeis 20H
Graduação em Ciências Contábeis. 1 - - 1 3 1 1 5

. Física 40H/DE Licenciatura em Física ou Licenciatura em Ciências Exatas com habilitação em Física ou Bacharelado em Física com Formação Pedagógica para Docente
em conformidade com a Resolução CNE/CBE n.º 2/97.

1 - - 1 3 1 1 5

. CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO TAE NÍVEL SUPERIOR CLASSE E101

. Técnico em Assuntos Educa-
cionais - 40H

Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. 2 - - 2 6 1 2 9

. CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE NÍVEL MÉDIO CLASSE D101

. Assistente em Administração -
40H

Médio Profissionalizante ou Médio completo. 2 - - 2 6 1 2 9

. Técnico de Laboratório/Área
Química - 40H

Ensino Médio Profissionalizante em Química ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Química, e registro no conselho de classe competente 1 - - 1 3 1 1 5

. Técnico em Tecnologia da Infor-
mação - 40H

Ensino Médio
Profissionalizante em Informática ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Informática ou Eletrônica com
ênfase em sistemas computacionais.

1 - - 1 3 1 1 5

. CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE NÍVEL MÉDIO CLASSE C101

. Assistente de Aluno - 40H Nível Médio Completo 1 - - 1 3 1 1 5

. CARGO/ÁREA CLASSE UNIDADE PROVÁVEL DE LOTAÇÃO DA VAGA

. PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

. Agropecuária/ Agronomia com ênfase em Agricultura - 40H /DE D A definir4

. Ciências Contábeis 20H D Campus Palmas

. Física 40H /DE D A definir4

. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO TAE

. Técnico em Assuntos Educacionais - 40H E Campus Dianópolis

. Técnico em Assuntos Educacionais - 40H Campus Avançado Lagoa da Confusão

. Assistente em Administração - 40H D Campus Dianópolis

. Assistente em Administração - 40H Campus Avançado Pedro Afonso

. Técnico de Laboratório/Área Química - 40H D Campus Colinas do Tocantins

. Técnico em Tecnologia da Informação - 40H D Campus Dianópolis

. Assistente de Aluno - 40H C Campus Avançado Lagoa da Confusão

Legenda:
¹ AC Ampla Concorrência
² PcD Pessoa com Deficiência - Decreto n.º 3.298/1999
³ Negros Pretos e Pardos - Lei n.º 12.990/2014
4 A definir Aguardando processo de remoção interna do IFTO.

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

. ETAPA / ATIVIDADE D ATA

. Publicação do edital 20/2/2018

. Período para impugnação do edital 20 e 21/2/2018

. Período de inscrições 27/2 a 25/3/2018

. Último dia para pagamento do boleto bancário 26/3/2018

. Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 27/2 a 12/3/2018

. Homologação preliminar da isenção da taxa de inscrição 19/3/2018

. Período para recurso contra a homologação preliminar da isenção da taxa de inscrição 19 e 20/3/2018

. Homologação definitiva da isenção da taxa de inscrição 22/3/2018

. Período para solicitação de atendimento diferenciado 27/2 a 25/3/2018

. Homologação preliminar das inscrições e do atendimento diferenciado 28/3/2018

. Período para recurso contra a homologação preliminar das inscrições e do atendimento diferenciado 28 e 29/3/2018

. Homologação definitiva das inscrições e resultado do atendimento diferenciado 2/4/2018

. Divulgação dos locais da prova escrita 17/4/2018

. Realização da Prova Escrita 22/4/2018
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. Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita e dos cadernos de prova 22/4/2018

. Período para recursos contra o gabarito preliminar da prova escrita 23 e 24/4/2018

. Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita e Resultado preliminar da prova escrita 2/5/2018

. Período para recurso contra o resultado preliminar da prova escrita 2 e 3/5/2018

. Divulgação do resultado definitivo da prova escrita 8/5/2018

. Convocação dos candidatos classificados no resultado preliminar do concurso público que se autodeclaram Pretos ou Pardos para verificação de veracidade da autodeclaração. 8/5/2018

. Convocação dos candidatos habilitados à Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico (DDP) para o cargo de Professor EBTT e Prova Prática para o cargo TAE - Técnico de Laboratório/área Química 8/5/2018

. Divulgação das bancas examinadoras das Provas Práticas 19/5/2018

. Recurso contra as bancas examinadoras das Provas Práticas 20/5/2018

. Divulgação definitiva das bancas examinadoras das Provas Práticas, do local e horário das Provas Práticas 24/5/2018

. Sorteio dos temas da Prova Prática de DDP 26/5/2018

. Aplicação das Provas Práticas para o cargo de Professor EBTT e para o cargo TAE - Técnico de Laboratório/área Química 27/5/2018

. Entrega dos Títulos para o cargo de Professor EBTT 27/5/2018

. Realização da Banca de Verificação de Veracidade da Autodeclaração 28/5/2018

. Resultado preliminar da verificação de veracidade da autodeclaração 29/5/2018

. Recurso contra o resultado preliminar da verificação de veracidade da autodeclaração 30/5/2018

. Divulgação do resultado preliminar das Provas Práticas 30/5/2018

. Período para recurso contra o resultado preliminar das Provas Práticas 31/5 e 1/6/2018

. Resultado definitivo das Provas Práticas 12/6/2018

. Resultado preliminar da Prova de Títulos 14/6/2018

. Período para recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 15 e 16/6/2018

. Resultado definitivo da Prova de Títulos 21/6/2018

. Divulgação do resultado preliminar do concurso público 21/6/2018

. Período para recursos contra o resultado preliminar do concurso público 22 e 23/6/2018

. Divulgação do resultado final do concurso público 2/7/2018

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DE PROFESSOR EBTT E CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
1.CONHECIMENTOS BÁSICOS
1.LÍNGUA PORTUGUESA
1.Professor EBTT e Técnicos Administrativos em Educação Nível Superior
Leitura e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal. Mecanismos de produção de sentidos nos textos:

metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, citação. Ortografia oficial. Acentuação tônica e gráfica. Morfologia: estrutura e formação de palavras. Classes de palavras: emprego e funções. Colocação pronominal.
Fatores de textualidade: coesão e coerência. Dialogismo entre textos: intertextualidade e paráfrase. Redação Oficial: normas para composição do texto oficial. Tipos de correspondência oficial. Teoria geral da frase e
sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância verbal e nominal. Sintaxe de regência verbal e nominal. Norma-padrão e variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica, histórica.
Crase. Sinais de pontuação em períodos simples e compostos. A pontuação e o entendimento do texto. Semântica: polissemia, ambiguidade, denotação e conotação, figuras e funções de linguagem, vícios de linguagem.
Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico, etc.)

2.Técnicos Administrativos em Educação Nível Médio
Compreensão e interpretação de textos: ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais; significação contextual de palavras e expressões. Fatores

de textualidade: coesão e coerência textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica e crase. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe do período
simples e composto. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Ambiguidade, denotação e conotação, figuras de linguagem, vícios de linguagem. Redação Oficial: normas para
composição do texto oficial; tipos de correspondência oficial.

2.INFORMÁTICA BÁSICA
3.Comum a todos os cargos
Hardware e Software conceitos básicos, sistemas operacionais: GNU/Linux e Windows 7 ou superior, Conceitos de Internet e Intranet e suas tecnologias, World Wide Web
WWW , Navegador de Internet (Internet Explorer 9 ou superior, Mozilla Firefox 45 ou superior, Chrome 45 ou superior); Correio Eletrônico; Conceitos de segurança da informação; Conceitos de organização

e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Dispositivos de armazenamento, entrada e saída. Conhecimento sobre Processador de Texto (LibreOffice Writer versão 5), Planilha eletrônica
(LibreOffice Calc versão 5), Editor de Apresentações (LibreOffice Impress versão 5).

3.FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
4.Professor EBTT
Trabalho e Educação. Educação e inclusão social. A Didática e as Tendências Pedagógicas: contribuições para a formação de professores. Legislação nacional para a educação profissional. As tecnologias da

educação e suas contribuições no processo ensino- aprendizagem. Planejamento, currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a organização da educação no Brasil.
Organização e gestão do trabalho escolar. Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Do provimento, Da vacância, Da remoção e Da redistribuição; Do regime disciplinar. Constituição da República Federativa do Brasil,
de 5 de outubro de 1988: Da educação (art. 205 ao 214); as disposições constitucionais aplicadas aos servidores públicos (art. 37 ao 41). Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de 1994: Dos principais deveres do servidor
público e Das vedações ao servidor público. Lei n.º 12.772, de 28 de dezembro de 2012: no que tange ao Plano de Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

5.Técnicos Administrativos em Educação Nível Superior e Nível Médio
Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Do Provimento; Da Vacância; Da Remoção; e Da Redistribuição; Do Regime Disciplinar. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988:

Da educação (art. 205 ao 214); as disposições constitucionais aplicadas aos servidores públicos (art. 37 ao 41). Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de 1994: Dos principais deveres do servidor público e das vedações
ao servidor público. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 Licitação. Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as alterações da Lei n.º 11.784, de 22 de setembro
de 2008.

2.CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO/ÁREA
4.PROFESSOR EBTT/ÁREA: AGROPECUÁRIA/AGRONOMIA COM ÊNFASE EM AGRICULTURA
Introdução ao cultivo de olerícolas; tipos de exploração olerícola. Instalação de hortas, propagação e manejo de plantas hortícolas; técnicas de cultivo de hortaliças: preparo do solo, correção e adubação, escolha

de cultivares, tipos de plantios, manejo, irrigação, controle de pragas e doenças, colheita e comercialização. Cultivo em sistema protegido: hidroponia, estufas e túneis. Princípios básicos de paisagismo e jardinagem.
Agricultura familiar: importância, inserção tecnológica na agricultura familiar. Melhoramento genético de plantas; sistemas reprodutivos nas espécies cultivadas; métodos de melhoramento de plantas alógamas e plantas
propagadas assexuadamente. Culturas anuais: origem e evolução das espécies cultivadas. Espécies agronômicas anuais de interesse econômico para a região amazônica. Tratos culturais e variedades: cultivar, clima,
botânica e fisiologia, solo, adubação e semeadura das principais culturas anuais. Colheita, armazenamento, beneficiamento e comercialização de culturas anuais. Importância econômica das principais frutíferas nativas
e exóticas da região amazônica. Instalação de viveiros, produção de mudas, métodos de propagação de plantas frutíferas. Manejo da produção de frutíferas: preparo do solo, adubação, tratos culturais, controle de pragas,
doenças, plantas invasoras, colheita, beneficiamento e processamento de fruteiras. Planejamento e projetos de instalações rurais, tipos de construções rurais. Técnicas de construção, material de construção. Construções
e instalações rurais: instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Gênese e morfologia dos solos. Física e química do solo. Fertilidade do solo e nutrição de plantas. Principais classes de solo no Brasil e no Estado
do Tocantins. Matéria orgânica do solo, amostragem, correção, adubação, interpretação de análises de solo, recomendação de calagem e adubação; dinâmica dos nutrientes no sistema solo-planta; manejo do solo e da
água; práticas conservacionistas de solo e de água. Planimetria, altimetria, tipos de aparelhos e equipamentos topográficos. Aparelho de GPS e bússola, marcação em curva de nível, sistematização de terrenos. Métodos
e processos de levantamentos topográficos. Fundamentos da mecanização agrícola. Ferramentas básicas em mecanização agrícola. Motores de combustão interna e externa. Tratores agrícolas. Máquinas e equipamentos
utilizados na produção agrícola brasileira. Implementos de tração animal. Operações agrícolas (preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita). Custos das operações agrícolas. Noções de cartografia e geodésia;
leitura e interpretação de mapas, escalas. Séries cartográficas. Rede geográfica, forma e dimensão da terra. Sistemas de projeções cartográficas. Representação altimétrica da superfície terrestre. Cartografia digital.
Fotointerpretação. Princípios básicos, histórico e conceitos da entomologia agrícola. Dinâmica populacional dos insetos. Morfologia externa, anatomia e fisiologia. Reprodução e desenvolvimento de insetos.
Classificação e taxonomia de insetos: principais ordens de interesse agrícola. Importância econômica das pragas; pragas das principais culturas. Coleta, montagem e conservação de insetos. Ecologia e manejo de insetos:
Manejo integrado de pragas e seus impactos ambientais. Classificação, toxicologia, e tecnologia da aplicação de inseticida. Tecnologia da aplicação de produtos fitossanitários. Fundamentos de hidráulica agrícola.
Hidrostática, hidrodinâmica e hidrometria. Condução e captação de águas superficiais. Sistematização de solos para irrigação. Sistema solo-planta. Métodos de irrigação e drenagem. Escoamento em condutos livres
e forçados. Pequenas barragens, máquinas elevatórias. Agricultura irrigada, conceitos básicos de irrigação. Solo- água-planta-atmosfera e suas interações com a irrigação. Qualidade da água para irrigação. Métodos e
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sistemas de irrigação: aspersão, superfície, localizada, fertirrigação. Dimensionamento de sistemas de irrigação. Sistema de drenagem e manutenção. Manejo da irrigação. Histórico e conceitos da agricultura de precisão.
Sistema e informação geográfica (SIG) e sensoriamento remoto. Eletrônica embarcada: estudo dos sensores, atuadores, aquisição e comunicação de dados. Sistemas eletrônicos de posicionamento e georreferenciamento.
Monitoramento da produção. Monitoramento das condições do solo. Sistema de controle e monitoramento de semeadura. Sistemas para aplicação localizada de adubos e corretivos. Mapeamento da infestação por plantas
daninhas, pragas e doenças. Aplicação localizada de defensivos. Tecnologia da informação e gerenciamento. Introdução à agrometeorologia. Astrometria e radiação solar, classificação meteorológica, climatológica.
Temperatura do ar e do solo, umidade. Pressão atmosférica, vento. Condensação na atmosfera. Precipitação, evaporação e evapotranspiração. Balanço hídrico, classificação meteorologia. Balanço hídrico. Planejamento
agrícola, zoneamento agroclimático.

5.PROFESSOR EBTT/ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Contabilidade Geral: Conceitos básicos; Estrutura Conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis; Princípios de Contabilidade; Patrimônio componentes patrimoniais; Equação

fundamental do patrimônio; Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas. Apuração de resultados; Controle e avaliação dos estoques; Controle contábil e tratamento dos ativos não circulantes; Estrutura
e elaboração das demonstrações contábeis; Análise e interpretação das demonstrações contábeis; Análise horizontal, vertical e por indicadores; Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e legislação societária atualizada; Orçamento Público; Princípios Orçamentários; Processo Orçamentário:
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; Receita pública: categorias, fontes, estágios; Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos e restos a pagar; Despesas de
exercícios anteriores; Créditos adicionais; Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais; Lei Complementar n.º 101/2000 e alterações posteriores (Lei de Responsabilidade
Fiscal); Lei n.º 4.320/1964 e alterações posteriores; Descentralização Financeira; Descentralização Orçamentária; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP -; Sistema de Administração Financeira
do Governo Federal SIAFI -; Plano de contas único da administração federal; Auditoria no setor público federal; Finalidades e objetivos da auditoria governamental; Abrangência de atuação; Formas e tipos; Normas
relativas à execução dos trabalhos; Normas relativas à opinião do auditor; Relatórios e pareceres de auditoria; Operacionalidade; Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria; Planejamento dos trabalhos; Programas
de auditoria; Papéis de trabalho; Testes de auditoria; Amostragem estatística em auditoria; Eventos ou transações subsequentes; Revisão analítica; Entrevista; Conferência de cálculo; Confirmação; Interpretação das
informações. Observação.

6.PROFESSOR EBTT/ÁREA: FÍSICA
Mecânica: Cinemática; Leis de Newton e suas aplicações; Dinâmica em referenciais inerciais e não inerciais; Trabalho, energia e conservação da energia; Sistemas de partículas e conservação do momento

linear; Impulso e colisões; Cinemática e dinâmica rotacional; Momento de inércia, torque e conservação do movimento angular; Equilíbrio estático de um corpo rígido; Gravitação; Oscilações: harmônicas, amortecidas
e forçadas; Ondas mecânicas; Hidrostática; Hidrodinâmica; Dinâmica Lagrangeana e Hamiltoneana. Termodinâmica: Temperatura, equilíbrio térmico e a Lei Zero da Termodinâmica; Escalas Termométricas; Dilatação
térmica; Gases ideais; A Primeira Lei da Termodinâmica. Calor, trabalho e energia interna; Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica. Máquinas térmicas e refrigeradores; Processos reversíveis e irreversíveis e o
Ciclo de Carnot; Teoria Cinética dos gases. Eletromagnetismo: Lei de Coulomb; Campo elétrico; Lei de Gauss; Potencial elétrico; Solução de problemas eletrostáticos: Equação de Poissone Laplac; Campo eletrostático
em meios dielétricos; Energia eletrostática e capacitores; Corrente elétrica, densidade de corrente e a equação da continuidade; Resistores, Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff; Campo magnético; Lei de Biot e Savart;
Lei de Ampère; Força de Lorentz; Propriedades magnéticas da matéria; Lei de Faraday, indutância e indutores; Circuitos envolvendo resistores, capacitores e indutores com forças eletromotrizes contínuas e alternadas;
Equações de Maxwell; Ondas eletromagnéticas. Ótica: Leis de reflexão e refração; Reflexão total; Dioptro plano; Espelhos planos e esféricos; Lentes; Óptica física: interferência e difração. Física Moderna: A radiação
do corpo negro e a Teoria de Planck; Propriedades corpusculares da radiação: Efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, produção de raios X, criação e aniquilação de pares; Propriedades ondulatórias das partículas:
Postulado de Broglie, dualidade e onda partícula; princípio de incerteza; Modelos atômicos: Modelos de Thomson, Rutherford e de Bohr; Séries espectrais; Equação de Schroedinger, interpretação da função de onda,
equação de Schroedinger independente do tempo e valores esperados; aplicação da equação de Schroedinger para poços e barreiras de potenciais; aplicação da Equação de Schroedinger para átomos de um elétron:
autovalores e autofunções para energia e momento angular orbital; Momento de dipolo magnético de spin; Relatividade Restrita: transformações de Lorentz, simultaneidade, relatividade do tempo e do espaço;
Cinemática e dinâmica relativística; Princípio da equivalência; Física Quântica. Modelos Atômicos. Condução de Eletricidade em Sólidos. Física Nuclear. Quarks, Léptons e o Big-Bang. Ensino da Física: Objetivos
e finalidades das propostas curriculares no Ensino da Física; A história das ciências no ensino da Física; Experimentação e ensino da Física; Tecnologias da informação e comunicação no ensino da Física.

7.TAE/ TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Lei de Diretrizes da Educação Nacional LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações; Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação dos Institutos Federais; Legislação

e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica no Brasil; Concepções, Organização, Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação
Tecnológica no Brasil; Organização, Legislação e Normas da Educação Superior no Brasil; Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Político e Pedagógico geral; Exame Nacional do Ensino Médio ENEM
; Sistema de Seleção Unificada SISU e Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica SISUTEC ; Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENADE ; Organização e funcionamento
dos sistemas, níveis e modalidades de ensino no Brasil; Avaliação de Cursos de Graduação; Avaliação Institucional; Regulamento de Mobilidade Acadêmica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO; Políticas
e programas de estímulo à pesquisa científica, inovação tecnológica e extensão; Sistema de informações para bases de dados de currículos de pesquisadores, de grupos de pesquisa e de instituições de ensino; Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico, os direitos e os deveres dos servidores públicos federais; Políticas públicas inclusivas e de gestão da educação; Educação de Jovens e Adultos;
Serviço público, direito dos cidadãos e responsabilidade social; Educação, direitos humanos e educação ambiental; Novas tecnologias da informação e gestão dos processos educacionais. Sistema de ensino técnico na
modalidade integrada ao ensino médio; Educação em tempo integral.

8.TAE/ ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização. Estruturas organizacionais. Departamentalização. Organogramas e fluxogramas. Constituição Federal: Da Administração Pública (art. 37 ao

art. 41). Noções de relações humanas. Noções de administração financeira, administração de pessoas e administração de material. Noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle.
Noções de procedimentos administrativos e manuais administrativos. Noções fundamentais de compras. Licitação no serviço público: conceito; finalidade; princípios; modalidades; cadastro de fornecedores. Noções
básicas de almoxarifado e recebimento de materiais. Orçamento público: conceito e princípios, ciclo orçamentário, créditos adicionais, estágios das despesas públicas, empenho, liquidação e pagamento. Classificação
das receitas correntes. Classificação das despesas correntes e de capital. Elaboração de propostas orçamentárias. Controle da execução orçamentária. Espécies de atos administrativos: atos normativos, ordinatórios,
negociais, enunciativos e punitivos. Lei n.° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Improbidade administrativa segundo a Lei n.° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 1° ao 13). Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal - Decreto n.° 1.171, de 22 de junho de 1994, e suas alterações. Redação e correspondências oficiais: qualidades de linguagem, formas de tratamento e documentos.

9.TAE/ TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA QUÍMICA
Estrutura da Matéria: Estrutura do átomo; A tabela periódica: propriedades periódicas dos elementos; Química nuclear: radioatividade, decaimento nuclear, isótopos radioativos. Ligação Química: Compostos

iônicos, fórmulas e reações: fórmulas, equações, reações e ligações químicas; Compostos covalentes, fórmulas e estruturas: moléculas covalentes, estrutura de Lewis, geometria e polaridade molecular, formação da
ligação covalente; Estequiometria: composição percentual, fórmulas empíricas e moleculares. Estados da matéria: Gases: gás ideal, pressão e temperatura padrão, massa molar, densidade e volume molar, Lei de Dalton;
Líquidos e sólidos: forças intermoleculares, propriedades físicas dos líquidos e dos sólidos, mudança de fase; Misturas: tipos e métodos de separação. Soluções: solubilidade, o efeito da pressão na solubilidade, efeito
da temperatura na solubilidade, soluções aquosas, concentração, propriedades coligativas. Físico-química: Equilíbrio químico: constante de equilíbrio, cálculos, o princípio de Le Chatelier; Cinética: a velocidade das
reações, fatores que afetam a velocidade das reações, leis de velocidade, energia de ativação; Termodinâmica: princípios, termoquímica; Eletroquímica. Reações químicas: Reações: evidências e interpretação das
transformações químicas; representação das transformações químicas; número de oxidação, balanceamento e estequiometria; Ácidos e bases: teorias, nomenclatura, neutralização, Ph; Química orgânica e polímeros:
funções orgânicas, nomenclatura, reações, Isomeria constitucional e estereoisomeria, polímeros. Laboratório químico: Segurança no laboratório; Utilização de equipamentos e vidrarias; Métodos de separação e
purificação, técnicas para destilação, cromatografia; Preparação de soluções. Eliminação de compostos tóxicos; aquecimento em laboratório. Segurança no laboratório.

10.TAE/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Organização e arquitetura de computadores. Componentes de um computador (Hardware e Software). Sistemas de entrada, saída e armazenamento. Barramentos de E/S. Sistemas de numeração e codificação.

Aritmética computacional. Características dos principais processadores do mercado. Aspectos de linguagens de programação, algoritmos e estruturas de dados e orientação a objetos. Programação estruturada e
programação orientada a objetos. Sistemas de bancos de dados relacionais: Noções de projeto de banco de dados; Linguagem SQL. Comunicação de Dados: Conceitos básicos de transmissão de informação: Transmissão
analógica e digital; Técnicas de modulação e de multiplexação; Noções de técnicas de comunicação digital; Transmissão síncrona e assíncrona; Sistemas de comutação; Redes de comunicação; Noções de cabeamento
estruturado; Protocolos e Padrões de comunicação. Redes de computadores: Fundamentos de redes de computadores; Noções de padrões e modelos de referência; Funções e serviços das diferentes camadas das
arquiteturas; Interligação de redes; Arquitetura TCP/IP e seus protocolos; Configuração de servidores de DNS, Web e Correio Eletrônico; Endereçamento IP e construção de máscaras de sub-redes. Segurança da
Informação: fundamentos de segurança; Noções de integridade e controle de acesso; Fundamentos de segurança de redes.

11.TAE/ ASSISTENTE DE ALUNO
Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (art. 5º). Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Noções sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar

e Comunitária. Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Lei de Diretrizes e Bases da Educação e suas alterações. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A concepção de
protagonismo juvenil. Noções de teorias da aprendizagem/desenvolvimento humano. Ética no serviço público. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Prevenção ao
uso de drogas ilícitas. Noções de Educação de Jovens e Adultos.

ANEXO IV

REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO
(para uso dos candidatos que necessitam de atendimento diferenciado)
Eu,_______________________________________, RG_________________________, CPF______________, candidato inscrito para o cargo/área de conhecimento, inscrição, n.º_______________________,

residente em __________________, Bairro____________________, Cidade/UF______________________________, telefone fixo ( )________________, celular () ________________, solicito a V.Sa. atendimento
diferenciado (*) para realização das provas do concurso público, com base no Edital n.º 5/2018/REI/IFTO, 19 de fevereiro de 2018.

Tipo de deficiência:
Necessito do seguinte atendimento diferenciado:
Nestes termos, peço deferimento.
______________,_______de __________de 2018.
Assinatura do Candidato
(*) 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, Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8, Plano Diretor Sul Palmas/TO CEP 77020-450, via SEDEX, tendo como data máxima de recebimento o dia 26/3/2018, ou deverão ser protocolados
nesse mesmo endereço, no período de 27/2/2018 a 26/3/2018, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, exceto feriados.

ANEXO V

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO ENVELOPE

. Nome do Candidato:

. Área de Conhecimento:

. N.º da Inscrição:
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032018022000056

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

. Descrição Pontuação Pontuação pretendida pelo
candidato

Pontuação homologada pela ban-
ca

. GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS limitado a 50 pontos

. a) Título de Doutor de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, conforme área/subárea(s) de
avaliação da tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), revalidado, quando
estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei n.º 9.394/1996 e
alterações subsequentes, em consonância com a qualificação exigida para a investidura no cargo.

50 pontos

. a.1) Doutorado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

40 pontos

. b) Título de Mestre de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, conforme área/subárea(s) de
avaliação da tabela da Capes, revalidado, quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente reconhecido, quando
brasileiro, nos termos da Lei n.º 9.394/1996 e alterações subsequentes, em consonância com a qualificação exigida para
a investidura no cargo.

30 pontos

.

. b.1) Mestrado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

20 pontos

. c) Título de Especialista em curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, em consonância com a
qualificação exigida para a investidura no cargo, ministrado por instituição de ensino credenciada pelo MEC, com
carga horária mínima de 360 horas.

10 pontos

. c.1) Especialização em qualquer área de conhecimento, ministrada por instituição de ensino credenciada pelo MEC,
com carga horária mínima de 360 horas.

5 pontos

. GRUPO 2: EXPERIÊNCIA DE ENSINO limitado a 25 pontos

. d) Exercício de Magistério em instituição pertencente à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica, com valor de 1,5 (um e meio) ponto para cada semestre letivo, sem contabilizar fração.

15 pontos

. e) Exercício de Magistério em Instituição de Ensino Médio ou Superior com valor de 1 (um) ponto para cada semestre
letivo, sem contabilizar fração, não sendo pontuado o que couber no item d.

10 pontos

. GRUPO 3: PRODUÇÃO CIENTÍFICA - limitado a 25 pontos

. f) Autoria ou Coautoria de livro publicado a partir do ano de 2013, com ISBN, relacionado com a qualificação exigida
para a investidura no cargo, com valor de 1,5 (um e meio) ponto.

3 pontos

. g) Autoria ou Coautoria de Capítulo de livro publicado a partir do ano de 2013, com ISBN, relacionado com a
qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 0,5 (meio) ponto.

1 ponto

. h) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito Qualis A Capes relacionado com
a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 4 (quatro) pontos.

8 pontos

. i) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito Qualis B1
ou B2 Capes relacionado com a qualificação
exigida para a investidura no cargo, com valor de 2 (dois) pontos.

4 pontos

. j) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito Qualis B3, B4 ou B5 Capes
relacionado com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 1 (um) ponto.

2 pontos

. k) Trabalho científico publicado a partir do ano de 2013 em periódico com conceito Qualis C Capes relacionado com
a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 0,5 (meio) ponto.

1 ponto

. l) Patente concedida relacionada com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 3 (três) pontos
por patente.

6 pontos

. TO TA L 100 pontos

CAMPUS ARAGUATINS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2017 - SRP

Tornar publico o resultado do Pregão SRP 18/2012017, proc.
23233.012142/2017-38 logrando vencedora as seguintes empresas:
E. R. FELIX - PROD.AGROP - ME, CNPJ: 07.296.219/0001-29,
nos itens: 08, 30, 33, 42, 54, 57 e 58, ARTEFATOS JULIANE
LTDA - ME,CNPJ: 09.263.905/0001-29, nos itens: 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 90, 91, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110,
SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ: 15.153.524/0001-90, no item:
69,TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI -
EPP, CNPJ: 17.542.364/0001-04, nos itens: 92, 99, 111, MEDIC
VET LTDA - EPP, CNPJ:20.637.873/0001-17, nos itens: 02, 03,
04, 06, 11, 12, 15,17, 24, 26, 71 e 72, DF MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIRELI - ME, CNPJ: 21.793.208/0001-85, nos
itens: 01, 19, 32, 34, 35, 37, 38, 73, 74, 75 e 86, CCK
COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 22.065.938/0001-22, nos
itens: 94 e 95, JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ:
22.077.847/0001-07, nos itens: 39 e 45, AGRO RIOS -
PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI- ME, CNPJ:
27.875.589/0001-28, nos itens: 16,21, 22, 23, 31, 36, 40, 46, 47,
48, 49, 50, 51,52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 76,77 e
79.

RAFAEL DELEON CAMPOS SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/02/2018) 158337-26424-2018NE800044

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 - UASG 158099

Nº Processo: 23199000717201733 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais de segurança e proteção. Total de Itens
Licitados: 00149. Edital: 20/02/2018 de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 16h00. Endereço: Av. Dr.randolfo Borges Júnior, 2900
Univerdecidade - UBERABA - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 8 0 9 9 - 0 5 - 1 0 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 20/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2018 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE GUILHERME SOARES SILVA
C A E TA N O
Pregoeiro

(SIDEC - 19/02/2018) 158099-26413-2018NE800001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - SRP

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23199000818201712. , publicada no D.O.U de 22/01/2018 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. Novo
Edital: 20/02/2018 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA,
ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: ED00177/2018. Contratante: UNESCO
Contratado: Bruna Braz Cavalcante Marques Ramalho; CPF:
039.574.281-14
Objeto da Contratação: Contratação de consultoria técnica
especializada para a elaboração de estudos subsidiários ao processo
de acompanhamento e avaliação da Política de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), com foco no público de jovens com idade entre 18 e
29 anos, assim como suas articulações com os sistemas de ensino.
Justificativa para a Contratação: Objetivando o atendimento das metas
previstas no PNE será necessário alinhar as estratégias previstas nos
planos estaduais e municipais de educação, no sentido de fortalecer os
sistemas de ensino, para atender ao público do Projovem Campo e
Urbano de acordo com o estabelecido na meta 8 do PNE, o que
justifica a contratação de consultoria para mapeamento e diagnóstico
da execução do Programa nos Estados e Municípios.
Responsável pela Contratação: SECADI
Vigência do Contrato: 20/02/2018 a 20/ 06/2018
Valor Total: R$42.500,00
Fonte de Recurso: UNESCO

Av. Dr.randolfo Borges Júnior, 2900 Univerdecidade - UBERABA -
MGEntrega das Propostas: a partir de 20/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/03/2018, às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA SALES DE JESUS
Pregoeira

(SIDEC - 19/02/2018) 158099-26413-2018NE800001

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado


