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LISTA DE APROVADOS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DO 
ITPAC PALMAS, CONFORME EDITAL Nº 2/2021-2.   

  

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Palmas, no uso de suas atribuições 

estatutárias, torna público o resultado referente ao Processo Seletivo do Curso de Bacharelado em 

Odontologia, na modalidade ENEM, para o 2º Semestre de 2021, nos termos do Edital 2/2021-2.    

O candidato aprovado deverá, impreterivelmente, matricular-se do dia 27/05/2021 até às 17h 

do 03/06/2021, por meio do Portal de Inscrição do Processo Seletivo do ITPAC Palmas, acessando o 

site https://processoseletivo.afya.com.br/login.  

A matrícula dos candidatos aprovados somente será efetivada após o envio da documentação 

obrigatória para o e-mail secretaria@itpacpalmas.com.br e do pagamento da matrícula até a data do 

vencimento.  

Documentação Obrigatória:    

a. Certidão de Nascimento ou Casamento;    

b. Carteira de Identidade (RG);    

c. CPF;   

d. Título de Eleitor;   

e. Comprovante da última eleição;   

f. Comprovante de residência recente;    

g. Reservista, se do sexo masculino;    

h. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração que comprove a tramitação da 

certificação;     

i. Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para os candidatos que já tenham concluído 

curso superior;     

j. Cartão de Vacina atualizado;    

k. Foto 3x4 recente.  

  

Toda documentação obrigatória original deverá ser apresentada na Secretaria Geral da 

Instituição, após o restabelecimento do atendimento presencial e até 1 (um) dia útil antes do início 

das aulas para o segundo semestre de 2021.  Além da documentação supracitada, também deverá 

ser entregue 02 fotos 3x4 e cópia autenticada de:  
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a. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado no 

Órgão competente, ou de declaração em que se informe estar o certificado em 

tramitação;     

b. Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para os candidatos que já tenham 

concluído curso superior;     

c. Cartão de Vacina atualizado.    

  

LISTA DE APROVADOS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DO ITPAC PALMAS, 
CONFORME EDITAL Nº 2/2021-2.  

  
# INSCRIÇÃO CANDIDATO NOTA STATUS 

1 68 MIRYAN CRISTINA SOUZA DINIZ 524,22 APROVADO 

  
  
  
  

   Palmas, 27 de maio de 2021.  

 


