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RETIFICAÇÃO AO EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADOR DE DIPLOMA PARA O 

CURSO DE ODONTOLOGIA - ITPAC PALMAS Nº 03/2020_2 

  

O Diretor Geral da Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC 

Palmas, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S/A, no uso de 

suas atribuições e prerrogativas legais, torna público, Retificação ao Edital do Processo 

Seletivo para Transferência Externa e Portador de Diploma para o curso de 

Bacharelado em Odontologia:   

 

Onde se lê:  

2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 01/04/2020 a 14/08/2020 e serão 

 feitas  exclusivamente  via  Internet,  na  página 

https://itpacpalmas.afya.com.br/, ao fazer a inscrição, o candidato deverá imprimir a 

página com as informações sobre sua inscrição.  

2.1.1 - Será admitida a inscrição somente via Internet, no site 

https://itpacpalmas.afya.com.br/, desde que feita, impreterivelmente, no período 

compreendido entre 01 de abril de 2020 a 14 de agosto de 2020.  

2.2 - As inscrições serão gratuitas, ou seja, não haverá cobrança de taxa de inscrição.   

2.3 - A inscrição será concluída e validada após a entrega da documentação descrita 

no item 3. A documentação deverá ser entregue no protocolo da FAHESA/ITPAC 

PALMAS até o dia 14 de agosto de 2020, impreterivelmente até às 18h, localizada na 

Quadra 202 Sul, Rua NSB, Lote 03, Conjunto 02, CEP. nº 77020-452, Palmas/TO.  

 

 

Leia-se:  

2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 01/04/2020 a 12/09/2020 e serão 

 feitas  exclusivamente  via  Internet,  na  página 

https://itpacpalmas.afya.com.br/, ao fazer a inscrição, o candidato deverá imprimir a 

página com as informações sobre sua inscrição.  
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2.1.1 - Será admitida a inscrição somente via Internet, no site 

https://itpacpalmas.afya.com.br/, desde que feita, impreterivelmente, no período 

compreendido entre 01 de abril de 2020 a 12 de setembro de 2020.  

2.2 - As inscrições serão gratuitas, ou seja, não haverá cobrança de taxa de inscrição.   

2.3 - A inscrição será concluída e validada após a entrega da documentação descrita 

no item 3. A documentação deverá ser entregue até o dia 14 de setembro de 2020, 

impreterivelmente até às 18h, atráves do e-mail secretaria@itpacpalmas.com.br.  

 

Palmas/TO, 13 de agosto de 2020.   
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