
     

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 

Araguaína 
Comissão do Processo Seletivo 

SELEÇÃO 2010 
MANUAL DO CANDIDATO 

Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio com Habilitação em Informática 
Edital 02/2010 

1. ABERTURA 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) – Campus 
Araguaína, por intermédio de sua Comissão do Processo Seletivo designada pela portaria 
05/2010/Diretoria campus Araguaina, de 04 de fevereiro de 2010, faz saber, através desse 
Edital, que estarão abertas, no período de 16 de março a 17 de março de 2010, as 
inscrições para o Processo Seletivo para Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio, 
para o ano letivo de 2010, visando o preenchimento de 26 vagas no Curso Técnico de 
Nível Médio com habilitação em Técnico em Informática. 
2. VALIDADE 
2.1. Os resultados do exame de seleção para o Ensino Profissional Integrado ao Ensino 
Médio terão validade somente para o período letivo subsequente à sua realização, ou seja, 
o ano letivo de 2010. 
3. VAGAS 
Turno Vespertino: 26 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio com Habilitação em 
Informática, sendo 15 vagas para ingresso imediato e 11 vagas na condição de reserva 
para suprir possíveis déficits. 
3.1 Poderá fazer a inscrição o candidato que possuir o Ensino Fundamental completo. 
3.2 Serão destinadas, no mínimo, 50% das vagas para alunos oriundos de escolas 
públicas e gratuitas, que sejam sócio-economicamente classificados como baixa renda, 
com bom desempenho escolar, comprovado pela Unidade escolar ou DRE, via 
documentação correspondente, que atestem ter cursado nas referidas escolas no mínimo 
os três últimos anos do Ensino Fundamental (do 7º ano ao 9º ano, ou da antiga 6ª serie à 
antiga 8ª) e que concluíram o Ensino Fundamental no ano de 2009, os candidatos que se 
enquadrem nesse requisito deverão ser encaminhados pela sua unidade escolar ou DRE, 
portando os documentos comprobatórios. 
3.2.1 O candidato que optar por concorrer às vagas descritas no item 3.2 deverá dirigir-se 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 
Araguaína, no horário das 08:00h às 11:00h; 14:00h às 18:00h e de 19:00h às 22:00h de 
dos dias 16 e 17/03/2010, portando a documentação referida, e solicitar o formulário 
próprio fornecido pela coordenação do processo seletivo junto a Secretaria do IFTO-
Campus Araguaína. 
4. SELEÇÃO 
4.1. O Processo Seletivo para o Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio consiste na 
inscrição realizada diretamente no campus durante o período estipulado neste edital. 
4.2. O preenchimento das vagas está condicionado a todos os candidatos habilitados que 
sejam portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, sem pendência de 
notas ou carga horária, tendo como critério conforme consta lno item 3.1 e 3.2. 
5. DA INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO 
5.1. As inscrições estarão abertas no período das 8:00h às 12h; das 14h às 18h e das 19:h 
às 22:h, dos dias 16 e 17 de março de 2010, para as vagas constantes no item 3, poderão 
ser efetuadas presencialmente pelo candidato, ou responsável legal (não há necessidade 
de procuração), diretamente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins – Campus Araguaína, no endereço Rua Amazonas QD-56 LT-01 – Setor Cimba.  
5.2. Após o correto preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato receberá 
orientações do IFTO-Campus Araguaína através da Secretaria para efetivar sua matrícula. 



     

5.2.1. A relação das inscrições confirmadas será divulgada no dia 18 de março de 2010 a 
partir das 09:00h no Campus Araguaína 
5.3. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato.  
6. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
6.1. Não haverá taxa de inscrição. 
7. DA DOCUMENTAÇÃO 
7.1. O candidato deverá informar corretamente, no espaço destinado no Requerimento de 
Inscrição, o número do Documento de Identificação, histórico escolar e o CPF, bem 
como todos os dados obrigatórios requeridos no preenchimento da ficha de inscrição. 
7.2. Em caso de perda, furto ou roubo de todos os documentos de identificação, o 
candidato deverá apresentar no dia da realização da inscrição, junto à Comissão do 
Processo Seletivo, Boletim de Ocorrência Policial – B.O., emitido no máximo 15 dias de 
antecedência. 
7.5.1. O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência Policial – B.O. - assinará um 
termo de compromisso junto à Secretaria, onde assumirá a responsabilidade em 
providenciar 2ª via de sua documentação de identificação perdida, furtada ou roubada, e 
apresentar a mesma até 48 horas, sob pena de ter sua inscrição cancelada no caso de 
descumprimento deste termo de compromisso. 
11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 
11.1. Os candidatos serão classificados em ordem de chegada, segundo os critérios aqui 
estabelecidos (item 3.2), até o preenchimento das vagas em aberto. 
13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
13.1. Os candidatos habilitados para proceder matrícula no curso em pauta, serão 
conhecidos pela ordem de chegada até que se preencham o número de vagas que atenda 
as necessidades da instituição, sendo relacionada em mural no dia 18 de março de 2010 a 
partir das 09:00h. 
14. MATRÍCULAS 
14.1. Os candidatos habilitados, deverão efetuar suas matrículas no dia 18 de março de 
2010 no horário comercial, sendo 08:00h às 12:00 e das 14:00h às 18:00h e das 19:00h às 
22:00h, acompanhado pelos pais ou responsável quando o candidato for menor de 18 
anos. 
14.2. Caso não sejam preenchidas todas as vagas oferecidas, será divulgada uma 
segunda chamada, no dia 19 de março de 2010, e as matrículas para esses candidatos 
serão efetuadas no dia 22 de março de 2010, das 8:00h às 12:00h ou das 13:00h às 
22:00h na CORES – Coordenação de Registros Escolares do Campus Araguaína do IFTO. 
14.3. Existindo vagas ociosas após a segunda chamada, será divulgada a terceira 
chamada, no dia 22 de março de 2010, e as matrículas para esses candidatos serão 
efetuadas no dia 23 de março de 2010 das 8:00h às 12:00h ou das 14:00h às 22:00h na 
CORES – Coordenação de Registros Escolares do Campus Araguaína do IFTO. 
14.4. A documentação necessária para efetuar a matrícula é a seguinte: 
- Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia); 
- Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 
- CPF – Cadastro de Pessoa Física regularizado (original e cópia); 
- Carteira de identidade (original e cópia); 
- Documento de quitação do serviço militar, para candidatos do sexo masculino maiores de 
18 anos (original e cópia); 
- Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral da última eleição, para 
candidatos maiores de 18 anos (original e cópia); 
- Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
- Comprovante de endereço residencial (cópia). 



     

14.5. O candidato estrangeiro deve apresentar passaporte atualizado e/ou documento de 
identidade de estrangeiro, permanente ou temporário, atualizada, ou fotocópia do 
protocolo do processo, bem como Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente 
(original e xerox) e Certificado Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (original e 
xerox), traduzido para a língua portuguesa por tradutor oficial juramentado; 
14.6. O candidato habilitado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no 
ato da matrícula terá sua vaga cancelada, sendo chamado outro, conforme ordem de 
chegada que cristalizou sua habilitação.  
14.7. É vedada a matrícula do candidato em outros cursos. 
14.8. O candidato que não efetuar a matrícula no período fixado perderá o direito à vaga e 
não será incluído nas chamadas seguintes. 
 15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. A Comissão do Processo Seletivo terá a responsabilidade de zelar pela disciplina e 
lisura do Processo, para o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito 
para sua garantia. 
15.2. A inscrição no presente Processo Seletivo implicará no conhecimento e na aceitação 
irrestrita de suas normas e exigências pelo candidato, sem direito algum a compensações 
decorrentes da anulação ou do cancelamento de sua inscrição, de eliminação do processo 
seletivo ou, ainda, de seu não aproveitamento por falta de vagas ou por inobservância dos 
ditames e dos prazos fixados. 
15.3. A Comissão do Processo Seletivo fará divulgar, sempre que necessário, avisos 
oficiais e normas complementares ao presente Edital. É responsabilidade dos candidatos 
ficarem atentos a qualquer comunicação que, caso necessário, será afixada no Campus 
Araguaína do IFTO, bem como no site www.ifto.edu.br. 
15.4. Estará automaticamente desclassificado o candidato que utilizar quaisquer meios 
ilícitos para inscrição, e/ou matrícula, a qualquer momento, durante o desenvolvimento do 
Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio. O candidato/aluno que comprovadamente 
apresentar documentação falsa poderá ter sua matrícula cancelada. 
15.5. Em virtude da natureza do Processo Seletivo, em nenhum caso serão concedidos 
vista, revisão, não cabendo recurso quanto ao seu procedimento, conteúdo ou julgamento. 
15.6. Os candidatos estão cientes de que frequentarão suas aulas no Campus Araguaína 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e/ou outro local 
indicado pela Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
ou pela Direção Geral do Campus Araguaína do IFTO e também, da possibilidade de 
serem oferecidas aulas, inclusive, aos sábados e em outros turnos. 
15.7. A efetivação da matrícula implica na aceitação, por parte do aluno, da Organização 
Didático-Pedagógica do IFTO e do Projeto Pedagógico do Curso. 
15.8. Qualquer irregularidade (fraude, quebra de sigilo etc) cometida por professores, 
funcionários técnico-administrativos ou alunos do IFTO, bem como demais colaboradores, 
constatada antes, durante ou após o Processo Seletivo, será objeto de sindicância, 
inquérito administrativo e/ou policial, nos termos da legislação pertinente (normas do 
Regime Jurídico Único e demais normas complementares em vigor), estando o infrator 
sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação. 
15.9. Casos omissos, não previstos nesse Edital, serão julgados pela Reitoria do IFTO 
após ouvida a Comissão do Processo Seletivo e Pró-Reitoria de Ensino. 
15.10. Os candidatos estarão cientes de que o curso para o Ensino Profissional Integrado 
ao Ensino Médio é de 3 (anos) anos, sendo o diploma do ensino médio e do ensino técnico 
unificados e que o mesmo será liberado somente após a conclusão integral. 
 

Araguaína, 15 de março de 2010. 
 

Comissão do Processo Seletivo 
Paulo Tizoni Paraná – Presidente 



     

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
3. Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados dia 18 de março de 2010 no 
Campus Araguaína do IFTO, no endereço Rua Amazonas QD-56 LT-01 – Setor 
Cimba, Centro, Araguaína - TO, CEP 77.826-170, telefone (63) 3412-1905 e 9213-4450. 
 
QUADRO DE DATAS 
Inscrições De 16/03/2010 a 17/03/2010 presencial, no Campus Araguaína, 

das 08h às 12:h ; 14h às 18h e das 19:h às 22:h . 

Divulgação dos resultados  Até 18/03/2010 

1ª chamada  Divulgação dia e matrículas: 

 18/03/2010 

Início das Aulas 19/03/2010 

2ª chamada  Divulgação 19/03/2010 e matrículas 22/03/2010 

3ª chamada Divulgação 22/03 e matrículas 23/03/2010 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
Perfil do Técnico de Nível Médio 
Atenderá às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação tanto para o Ensino Médio quanto para a 
Educação Profissional de Nível Técnico. 
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO EM INFORMÁTICA 
Objetivos 
O Curso Técnico de nível médio com habilitação em Informática tem por objetivo propiciar 
ao aluno a aquisição de competências 
profissionais assegurando a formação necessária ao seu desenvolvimento integral, 
garantindo-lhe o direito ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para atuar na área de Informática em nossa sociedade, 
formando profissionais capazes de atuar na 
manutenção e operação de computadores, desenvolvimento de software de gestão de 
recursos de informática e em programas de apoio 
às atividades empresariais, industriais, de comercialização e prestação de serviço. 
Áreas de Atuação 
Atividades de instalação, configuração, operação e manutenção de microcomputadores, 
projeto e desenvolvimento de software, 
webdesign, supervisão, gerência e administração de redes de computadores. Empresas 
particulares e instituições públicas. Empreender 
negócios em sua área de atuação. 
Perfil Profissional de Conclusão do Técnico em Informática 
O técnico na área de informática é o profissional que tem por característica a capacidade 
de trabalho em conjunto, de forma proativa, 
tanto com pessoas como com a tecnologia disponível no seu meio, conhecimento técnico, 
formação tecnológica e capacidade de 
mobilização destes conhecimentos para atuar no mercado de trabalho de forma criativa, 
ética, empreendedora e 
consciente dos impactos sócio-culturais. 
Itinerário Formativo 
O Curso Técnico de nível médio com habilitação em Informática terá duração de 03 (três) 
anos, totalizando uma carga horária de 3600 horas. Ao completar as séries o aluno 



     

receberá o Diploma de Educação Profissional de Técnico de Nível Médio com Habilitação 
em Informática. 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 
Reitora Pro-Tempore 
Maria da Glória Santos Laia 
Pró-Reitor de Ensino 
Carlos Henrique Monschau Funck 
Pró-Reitora de Extensão 
Cheila Cristina Naves Barbieiro 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Jorge Luiz Passos Abduch Dias 
Pró-Reitor de Administração 
Virley Lemos de Souza 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 
Ovídio Ricardo Dantas Júnior 
Diretor Geral Pro-Tempore do Campus de Araguaína 
Robson Luiz da Silva Menezes 
Gerente de Ensino Campus de Araguaína 
Rozangela Martins da Silva 
Gerente de Administração do Campus de Araguaína 
Cristiano Fernandes Mateus 
Comissão do Processo Seletivo 
Paulo Tizoni Paraná – Presidente 
Candice Cristiane B. Santana 
Gutemberg de Sousa Brito 
Miguel Gomes Amorim 
Adão Pinto dos Santos 
Thaynah Carvalho Pinto 
Poliana Alves Brito 
Campus Araguaína: Rua Amazonas QD-56 LT-01 – Setor Cimba, Centro, Araguaína - TO, 
CEP 77.826-170, telefone (63) 3412-1905 e 9213-4450. 


