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PARFOR 2011
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA PARA OS CURSOS PRESENCIAIS DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA &ndash; PARFOR

Edital de Abertura Resultado Sorteio e 1ª Chamada

Informações para Matrícula:

7.1 A matrícula dos candidatos sorteados até o limite das vagas só se efetivará mediante a entrega dos seguintes
documentos originais (ou fotocópia autenticada):
a) diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou diploma de curso superior devidamente
reconhecido;
b) histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
c) histórico escolar de curso superior devidamente reconhecido, quando houver;
d) declaração da instituição de educação básica da rede pública de ensino contendo o exercício do magistério e o tempo
de serviço;
e) contracheque recente atestando o exercício do magistério em instituição de educação básica na rede pública de
ensino;
f) uma foto 3X4 recente;
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) cédula de identidade ou, se estrangeiro, passaporte com visto temporário devidamente atualizado ou, se for o caso,
carteira de identidade para estrangeiro;
i) CPF próprio;
j) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral, no caso de candidatos
maiores de 18 anos;
k) certificado de quitação com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino e maiores de 18 anos; e
l) comprovante de residência.

7.2 As chamadas para a realização das matrículas serão feitas seguindo o calendário abaixo:
CHAMADA
DATA E HORÁRIO DA MATRÍCULA
LOCAL DA MATRÍCULA
1ª chamada 04/04/2011

11 de abril a 20 de abril de 2011
das 8h às 12h e das 14h às 18h (exceto sábado e domingo)
II do Edital )
2ª chamada 26/04/2011

Campus que oferece o curso (ver endereço Quadro

28 e 29 de abril e de 02 a 05 de maio de 2011
das 8h às 12h e das 14h às 18h

Idem

3ª chamada

09/05/2011

11 a 17 de maio de 2011 das 8h às 12h e das 14h às 18h
(exceto sábado e domingo)
Idem
7.3 A lista dos candidatos para eventuais chamadas, serão divulgadas no site
da UFT no endereço http://www.uft.edu.br, link parfor e link copese. As datas de matrícula para as eventuais chamadas
adicionais, além da 3ª, serão divulgadas juntamente com a lista de classificados daquela chamada, no site da UFT.
7.4. Na impossibilidade do comparecimento do candidato ou de seu representante legal, poderá ser instituído um
procurador com poderes específicos que deverá apresentar-se com instrumento de procuração com firma reconhecida,
observados os termos do item 4.2.2.
7.5. Perderá o direito à vaga obtida, o candidato sorteado e classificado no limite das vagas que:
a) não comparecer para matrícula nas datas, nos horários e local estabelecidos;
b) deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1;
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c) deixar de cumprir os procedimentos e disposições gerais descritos neste edital.
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