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1. ABERTURA 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Pontes e Lacerda – 

Fronteira Oeste, através do seu Diretor-geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor, TORNA 

PÚBLICO, através deste Edital, que no período de 23 de outubro a 01 de novembro de 2020 estarão 

abertas as inscrições para o curso de Formação Continuada LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

(LIBRAS) - BÁSICO, que disponibilizará 60 vagas ofertados por este Campus no Município de Pontes e 

Lacerda – MT. 

 

1.1 Da validade 

O resultado do Processo Seletivo para o LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - 

BÁSICO, previsto neste Edital, será válido apenas para o preenchimento das vagas do curso ofertado 
nos períodos indicados no cronograma. 
 

1.2 Do requisito para a inscrição 

O Ingresso no Curso FIC – LIBRAS dar-se-á por meio de inscrição realizada de forma online pelo link 

(https://forms.gle/FtDkM5f9D19Kfia47) em data definido em edital, que será disponibilizado no site do 

campus (http://plc.ifmt.edu.br), e serão selecionados os candidatos, dentro da quantidade de vagas 

ofertadas. Os candidatos selecionados deverão enviar via e-mail (secretaria.geral@plc.ifmt.edu.br) à 

Secretaria-Geral de Documentação Escolar a documentação exigida para a efetivação da matrícula em 

data definida e publicada no site do IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste. É necessário 

que o candidato tenha concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula. 

 

1.3 Das habilitações e vagas para o Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Vagas / Turno Total de 

vagas 
Duração 

Online 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – 

BÁSICO 
60 60 10 meses 

 
 
2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 O período de inscrições será de 23 de outubro a 01 de novembro de 2020 por meio de inscrição 
realizada de forma online pelo link (https://forms.gle/FtDkM5f9D19Kfia47) em data definido em edital 
pelo site do campus (http://plc.ifmt.edu.br) IMPRETERIVELMENTE, e os candidatos deverão enviar pelo 
formulário disponibilizado no site do campus os seguintes documentos:  

 Cópia escaneada do RG e CPF. 

 Cópia escaneada do Histórico Escolar ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio. 

https://forms.gle/FtDkM5f9D19Kfia47
http://plc.ifmt.edu.br/
mailto:secretaria.geral@plc.ifmt.edu.br
https://forms.gle/FtDkM5f9D19Kfia47
http://plc.ifmt.edu.br/


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS PONTES E LACERDA – FRONTEIRA OESTE 

EDITAL Nº 011/2020 

2 

 Cópia escaneada do Comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone) ou declaração 

de residência. 

 Formulário de Inscrição com todos os itens corretamente preenchidos. 

a) O Formulário de Inscrição segue anexo a este Edital. 

b) Todas as informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do candidato. 

A constatação de informações incorretas ou inverídicas prestadas na inscrição implicará no 
cancelamento da mesma. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

3.1 Apenas serão selecionados candidatos que tenham apresentado os documentos solicitados no item 
2.1. 

3.2 A classificação dos candidatos se dará por ordem de inscrição. 

 

4. DA MATRÍCULA 

4.1 As matrículas serão efetuadas do dia 09 as 23h59 do dia 13 de novembro de 2020, com o envio da 

documentação abaixo no e-mail (secretaria.geral@plc.ifmt.edu.br). 

4.2 O candidato que não efetivar sua matrícula nas datas estabelecidas perderá o direito à vaga e, em 
seu lugar, será convocado o próximo candidato, respeitando-se a ordem de inscrição. 

4.3 Dos documentos e condições para a matrícula: 

a) Cópia escaneada do RG e CPF; 

b) Cópia escaneada da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

c) Cópia escaneada do Histórico Escolar ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio. 

d) Cópia escaneada do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone) ou declaração de 
residência. 

e) 1 foto 3x4 digital (escaneada). 

 

4.4 A falta de um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da 

matrícula, não cabendo, nesse caso, recurso e nem será facultada a matrícula condicional. 

PERFIL DO CURSO 

O curso tem o objetivo de difundir o conhecimento em língua de sinais para propiciar o acesso a 
comunicação. Caracteriza - se pelo conjunto de métodos de ensino específicos para a aquisição da 
linguagem, pelas adequações visuais para favorecer a compreensão, a formação profissional, o 
ingresso e consequentemente antevê uma melhor colocação no mercado de trabalho. O discente 
pode atuar em quaisquer áreas onde se prevê a presença de pessoas surdas, colaborando para 
que a comunicação seja efetiva. 

 
 

CRONOGRAMA – EDITAL Nº. 011/2020 – FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) 2020/2 
 

DATA EVENTOS 
 

23 de outubro de 2020 Publicação do Edital. 

mailto:secretaria.geral@plc.ifmt.edu.br
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23 de outubro a 01 de novembro de 2020 Período de inscrição – pelo site do campus 
(http://plc.ifmt.edu.br/inicio/). 

04 de novembro de 2020 Divulgação do nome dos classificados. 

05 de novembro de 2020 Período para Recursos – A Solicitação de recurso 
deve ser enviado no e-mail (den@plc.ifmt.edu.br)  

06 de novembro de 2020 Lista com a classificação final 

09 a 13 de novembro de 2020 Período de matrículas 

* As aulas ocorrerão por meio online enquanto as atividades no campus estiverem suspensas por causa 

da Pandemia. As aulas serão postadas na sala virtual com as atividades e avaliações com encontros ao 

vivo conforme calendário que será proposto no início do curso.  

 

 

 
Pontes e Lacerda – MT, 23 de Outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

Liliane Silva Penã Oliveira 
Diretora - Geral Substituta do IFMT - Campus Pontes e Lacerda 

Portaria nº 654 de 20/03/2017 

 
 
 
 
 
 
  

http://plc.ifmt.edu.br/inicio/
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ANEXO I – EDITAL nº 011/2020 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico - FIC 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: 
 

Data de Nascimento:  Naturalidade:  

Sexo: (   ) Masculino - (   ) Feminino Estado Civil:  

Nacionalidade:  Filhos:  

Cor/Etnia  

Renda Familiar:  

Qtde de membros da família:  

CPF:  

Filiação: 
 

 
Mãe:__________________________________________________________ 

 
Pai:___________________________________________________________ 

Necessidades especiais (  ) física (  ) visual (  ) auditiva (  ) mental (  ) Múltipla (  ) Outras___________ 

LOGRADOURO 

Endereço: 
Rua – Bairro – CEP - Cidade ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

E-mail e telefone 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

E S C O L A R I D A D E 

Grau de Escolaridade 
Níveis e Cursos  

 
Pontes e Lacerda – MT, _____ de ____________________ de 2020 

 
 
 
Assinatura: ______________________________________ 
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