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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria

 
 

EDITAL Nº 66/2021/REI/IFTO, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021
 

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 OS CARGOS EFETIVOS DA
CARREIRA DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO INSTITUTO

FEDERAL DO TOCANTINS
 

 
ANEXO II

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

 

ETAPA/ATIVIDADE DATA
Publicação do edital 13/9/2021

Período para impugnação do edital 13 e 14/9/2021
Período de inscrições 15/9 a 4/10/2021

Último dia para pagamento do boleto bancário 5/10/2021
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 15 a 24/9/2021
Homologação preliminar da isenção da taxa de inscrição 27/9/2021

Período para recurso contra a homologação preliminar da isenção
da taxa de inscrição 28/9/2021

Homologação definitiva da isenção da taxa de inscrição 29/9/2021
Período para solicitação de atendimento diferenciado 15 a 24/9/2021

Homologação preliminar das inscrições e do atendimento
diferenciado 8/10/2021

Período para recurso contra a homologação preliminar das
inscrições e do atendimento diferenciado 11 e 12/10/2021

Homologação definitiva das inscrições e resultado do
atendimento diferenciado 13/10/2021

Divulgação dos locais da prova escrita 23/10/2021
Realização da prova escrita 31/10/2021

Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita e dos
cadernos de prova 31/10/2021

Período para recursos contra o gabarito preliminar da prova
escrita 1º e 2/11/2021

Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita e resultado
preliminar da prova escrita 8/11/2021

Período para recurso contra o resultado preliminar da prova
escrita 8 e 9/11/2021 

Divulgação do resultado definitivo da prova escrita 10/11/2021
Convocação dos candidatos classificados no resultado preliminar
do concurso público que se autodeclaram pretos ou pardos para

10/11/2021
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verificação de veracidade da autodeclaração
Convocação dos candidatos habilitados à prova prática de
Desempenho Didático-Pedagógico (DDP) para o cargo de

Professor EBTT 
10/11/2021

Divulgação das bancas examinadoras das provas práticas 10/11/2021
Recurso contra as bancas examinadoras das provas práticas 11/11/2021

Realização da banca de verificação de veracidade da
autodeclaração 12/11/2021

Resultado preliminar da verificação de veracidade da
autodeclaração 12/11/2021

Recurso contra o resultado preliminar da verificação de
veracidade da autodeclaração 13/11/2021

Divulgação definitiva das bancas examinadoras, do local e do
horário das provas práticas 13/11/2021

Sorteio dos temas da prova prática de DDP 13/11/2021
Resultado definitivo da verificação de veracidade da

autodeclaração 14/11/2021

Aplicação das provas práticas para o cargo de Professor EBTT 14/11/2021
Entrega dos títulos para o cargo de Professor EBTT 14/11/2021

Divulgação do resultado preliminar das provas práticas 17/11/2021
Período para recurso contra o resultado preliminar das provas

práticas 18 e 19/11/2021

Resultado definitivo das provas práticas 22/11/2021
Resultado preliminar da prova de títulos 24/11/2021

Período para recursos contra o resultado preliminar da prova de
títulos 25 e 26/11/2021

Resultado definitivo da prova de títulos 29/11/2021
Divulgação do resultado preliminar do concurso público 29/11/2021

Período para recursos contra o resultado preliminar do concurso
público 30/11 e 1º/12/2021

Divulgação do resultado final do concurso público 3/12/2021

 
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
10/09/2021, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1400573 e o código CRC CE91B454.
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