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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 20/2021 - PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

1. DA ABERTURA1. DA ABERTURA    

A Diretora Geral Subs tuta do Campus de Pontes e Lacerda/Fronteira Oeste do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, de acordo com as disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICOTORNA PÚBLICO por
meio deste Edital Simplificado que, no período de 03 a 17/09/202103 a 17/09/2021, estarão abertas as inscrições para as vagas
remanescentes do Curso Técnico Subsequente em Química, com ingresso no segundo semestre de 2021. São
ofertadas 14 (quatorze)14 (quatorze) vagas no CampusCampus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, no município de Araputanga Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, no município de Araputanga  (turma
fora de sede).

1.1. Da validade1.1. Da validade

O resultado do processo sele vo, previsto neste Edital, será válido apenas para o preenchimento das vagas
ofertadas para o segundo semestre do ano letivo de 2021.

1.2. Dos requisitos para inscrição1.2. Dos requisitos para inscrição

Ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula.
Apresentar as informações exigidas no item 2 e subitens deste Edital.

1.3. Da distribuição das vagas1.3. Da distribuição das vagas

Tabela 1. Indicação dos cursos superiores e da distribuição de vagasTabela 1. Indicação dos cursos superiores e da distribuição de vagas

Cursos Superiores  Cursos Superiores  PeríodoPeríodo
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

 Total de Vagas        Total de Vagas       

Técnico Subsequente em
Química (Araputanga) 

 Finais de Semana 02 anos  14    

2. DA INSCRIÇÃO  2. DA INSCRIÇÃO    

2.1. Do Edital2.1. Do Edital
a) O presente Edital contém as informações necessárias para a seleção dos candidatos, que poderão obtê-las no
endereço eletrônico do IFMT (http://plc.ifmt.edu.br).

b) As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 do dia 17 de setembro de 2021. 
c) Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação no processo seletivo.
d) Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e- mail dentro do
período de inscrição, no e-mail: den@plc.ifmt.edu.br

2.2. Dos procedimentos para inscrição2.2. Dos procedimentos para inscrição

1. Preencher o formulário eletrônico de inscrição e todos os itens do formulário de inscrição, no endereço
https://forms.gle/EuL6vAgZpRGpvPg67
2. Anexar o histórico escolar do ensino médio para o processo de seleção.

 2.3. Da responsabilidade da inscrição 2.3. Da responsabilidade da inscrição

O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo vo de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação, assim como outros fatores de ordem técnica que



impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do comprovante do requerimento de inscrição.

2.4. Do preenchimento do formulário de inscrição2.4. Do preenchimento do formulário de inscrição

Todas as informações prestadas são de total responsabilidade do candidato.
A constatação de informação de dados incorretos implicará na eliminação do candidato.
Caso o candidato cometa algum equívoco com relação à opção de curso, deverá realizar nova inscrição, valerá a
última inscrição efetivada.

2.5. Da documentação2.5. Da documentação

No ato do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF, da
cédula de identidade ou documento equivalente com validade nacional.
O candidato de nacionalidade estrangeira deverá se inscrever u lizando a Cédula de Iden dade de Estrangeiro
expedida pelo Departamento de Polícia Federal, que comprove sua condição de permanente ou temporário,
conforme inciso IV do artigo 13 da Lei 6.815/80.
Deverá ser inserido o histórico escolar do candidato.

2.6 Da confirmação da inscrição2.6 Da confirmação da inscrição

No dia 19 de setembro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o
nome, no endereço eletrônico h p://plc.ifmt.edu.br/. Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às
determinações     contidas neste Edital.

3. DA AVALIAÇÃO    3. DA AVALIAÇÃO    

3.1. Dos Critérios para Obtenção das Notas3.1. Dos Critérios para Obtenção das Notas

3.1.1 O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º, 2º
e 3º ano do Ensino Médio constantes no Bole m Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial
equivalente, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemá ca, Química, Física, Biologia, História e Geografia da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A classificação dar-se-á pela média final referente ao 1º, 2º e 3º anos do
Ensino médio avaliados.
A seleção será classificatória, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior
nota para a menor.

3.2. Dos critérios para a classificação3.2. Dos critérios para a classificação

3.2.1 Para efeito de classificação, as notas constantes no Histórico Escolar do Ensino médio, serão conver das
para peso em 100(cem), com 2 (duas) casas decimais.
3.2.2 Serão analisadas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa (Português), Matemá ca, Química, Física,
Biologia, História e Geografia, caso essas disciplinas tenham sido cursadas acompanhadas de outras, será
verificado a área equivalente.
3.2.3. A nota final u lizada para classificação será ob da a par r da média das notas/conceitos nas disciplinas de
Língua Portuguesa (Português), Matemá ca, Química, Física, Biologia, História e Geografia do 1º, 2º e 3º ano do
Ensino Médio do candidato constantes no Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente, desde que
devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário Escolar.

3.3. Do critério de desempate3.3. Do critério de desempate

3.3.1.No caso de empate, será classificado o candidato que tiver maior idade.
3.3.2.O resultado do Processo Sele vo será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem
decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS    4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS    

4.1 No dia 23 de setembro de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico h p://plc.ifmt.edu.br/ a lista dos
candidatos aprovados e os classificados no processo seletivo de vagas remanescentes.

5. DOS RECURSOS 5. DOS RECURSOS    

5.1.Caberá recurso, devidamente fundamentado, contra as seguintes situações dentro do prazo de 24 horas após:
divulgação do resultado preliminar oficial do processo seletivo.
5.2.O recurso dirigido por meio de requerimento (Anexo II), em primeira e única instância, à Direção de Ensino do
Campus de Pontes e Lacerda (den@plc.ifmt.edu.br). Os recursos somente serão aceitos se estiverem devidamente
assinados e em formato PDF.
5.3.Não serão aceitos recursos enviados por correio ou entregues no Campus.
5.4.Não serão analisados os recursos intempes vos ou que não estejam em concordância com as orientações
deste Edital.



5.5.Recursos cujo teor desrespeite a qualquer órgão ou a ins tuição pelo processo sele vo serão preliminarmente
indeferidos.

6.DAS MATRÍCULAS   6.DAS MATRÍCULAS    

6.1. Considerando o período de pandemia da COVID-19 e a recomendação de distanciamento social, a matrícula
de todas as chamadas que porventura vierem a ocorrer para este Edital, será realizada conforme as seguintes
etapas:
a)Entrega dos documentos na Secretaria Municipal de Educação de Araputanga ou na Secretaria-Geral de
Documentação Escolar (SGDE) do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste; 
b)A matrícula poderá ser efe vada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade (18 anos de idade),
desde que apresente uma procuração e os documentos solicitados para efetivação da matrícula;
c)O candidato que não efe var sua matrícula no prazo estabelecido por este Edital perderá o direito à vaga e, em
seu lugar, será convocado outro candidato, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação;
d)Os candidatos que realizarem agendamento para efe vação da matrícula pessoalmente, deverão apresentar
originais e cópias legíveis ou cópias autenticadas em cartório.

     
6.1.1. Não será possível agendar e nem realizar a entrega da documentação para matricula para data prevista em
outra chamada ou fora do prazo estipulado.
6.1.2. Caso seja necessário a matrícula presencial por agendamento, esta poderá ser feita por terceiros, exigindo-
se, nesse caso, procuração simples de próprio punho do candidato ou responsável legal, sem necessidade de
reconhecimento de firma, acompanhada do original de documento de iden dade do procurador, bem como dos
documentos necessários para a matrícula.
6.1.3. O candidato deverá observar os documentos comprobatórios para a realização da matrícula.
6.1.4. .Os anexos deste edital necessários para a efe vação da matrícula, deverão ser enviados devidamente
preenchidos e assinados de próprio punho.
6.1.5. Após recebimento e conferência dos documentos, caberá ao Registro Escolar informar o candidato, no caso
de ausência de algum documento, cabendo ao candidato providenciá-lo e encaminhar durante o período
estipulado para a efetivação matrícula.
6.1.6. Perderá o direito à vaga o candidato convocado à matrícula que não encaminhar ou não apresentar todos os
documentos indicados neste edital, no prazo estabelecido.
6.1.7. Será eliminado do Processo Sele vo de vagas remanescentes de 2021/2 o candidato que, u lizar-se de
documentos ou informações falsas, bem como de outros meios ilícitos, constituindo-se tentativa de fraude.

6.2.Das datas e dos horários das matrículas6.2.Das datas e dos horários das matrículas

6.2.1. As matrículas serão realizadas das 8h às 11h e das 13h às 17h.
6.2.2. As matrículas dos APROVADOS serão realizadas de  24 a 28 de setembro de 2021.
6.2.3. A realização das matrículas de forma presencial por agendamento será realizada em dias e horários
estabelecidos, exceto sábados e domingos.
6.2.4. Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada até às 17h do dia 29 de setembro de 2021, por meio do
endereço eletrônico http://plc.ifmt.edu.br/, e a matrícula será realizada de 30 de setembro a 01 de outubro de
2021.
6.2.5. Caso ocorra a 3ª chamada, esta será divulgada até às 17h do dia 04 de outubro 2021, por meio do endereço
eletrônico http://plc.ifmt.edu.br/, e a matrícula será realizada de 05 de outubro de 2021.

7. DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 7. DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA    

7.1. Para realização da matricula dos candidatos deverão ser apresentados os seguintes  documentos:
a) certidão de nascimento ou casamento;
b) histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
c) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
d)cédula de identidade oficial, original ;
e) CPF, original;
f) título de eleitor para os maiores de 18 anos, original;
g) comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone;
i) Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade (Anexo III).
7.2. Em caso de candidato estrangeiro deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Passaporte, com cópia das seguintes páginas: de iden ficação, do visto, do carimbo de entrada e carimbo de
registro.
b) Histórico escolar e cer ficado de conclusão dos estudos de nível médio, ou documento equivalente, com a
equivalência de estudos aprovada pelo órgão competente no Brasil; e/ou apresentação de protocolo de
solicitação junto ao órgão competente de equivalência, ambos com data anterior à matrícula.



c) Comprovante de situação cadastral do CPF (Cadastro de Pessoa Física).
d) Protocolo de solicitação de renovação da Cédula de Iden dade de Estrangeiro - CIE (an gamente denominado
RNE) junto ao Departamento de Polícia Federal, nos casos em que a validade da CIE es ver próxima (30 dias). Para
o portador de visto permanente, será suficiente a apresentação de Cédula de Iden dade de Estrangeiro - CIE
(antigamente denominado RNE) válido.

8.DO INÍCIO DAS AULAS    8.DO INÍCIO DAS AULAS    

8.1.O início das aulas será conforme calendário acadêmico do Campus, a ser divulgado na data da matrícula.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
9.1. As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT cons tuem normas e passam a
integrar o presente Edital.

Pontes e Lacerda, 31 de agosto de 2021.

LILIANE SILVA PENÃ OLIVEIRALILIANE SILVA PENÃ OLIVEIRA
Diretora Geral Substituta do Campus de Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste
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ANEXO I
CRONOGRAMA

DATA EVENTOS

02/09/2021 Publicação do Edital.

03 a 17/09/2021 Período de inscrição

(exclusivamente)

20/09/2021 Divulgação da listagem de candidatos

inscritos.

21/09/2021 Resultado Preliminar

22/09/2021 Recurso Resultado Preliminar

23/09/2021 Resultado Deiniivo

24 a 28 de setembro de 2021 (matrícula dos aprovados).

Período de matrículas

29 de setembro de 2021 (divulgação da 2ª chamada), se

houver.

30 e 01 de outubro de 2021 (matrícula da 2ª chamada)

.

04 de outubro de 2021 (divulgação da 3ª chamada), se

houver.

05 de outubro de 2021 (matrícula da 3ª chamada)



ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO

Á DIRETORIA DE POLÍTICAS DE INGRESSO

NOME:

ENDEREÇO:

TELEFONE: E-MAIL:

CURSO: TURNO:

Divulgação do resultado oficial do processo seletivo.

Jusiicaiva do candidato:

............................................. , ........... de ...................................... de .........................

...................................................................................................

Assinatura do candidato

...................................................................................................

Assinatura do declarante



ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Nome completo da/do candidata/candidato:

RG:                               CPF:                                                                                                                      

( ) Maior

de 18 anos

( ) Menor

de 18 anos

AUTORIZO o uso da imagem, para ser uilizada pelo Campus                                           do

Insituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), em qualquer

material de divulgação da insituição e de suas aividades aos públicos externo e interno,

desde que não haja desvirtuamento da sua inalidade. A presente autorização é concedida

a ítulo gratuito, abrangendo o uso  da  imagem  acima  mencionada  em  todo  território

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, inclusive na internet.

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem

que nada haja a ser reclamado a ítulo de direitos conexos à imagem.

............................................. , ........ de ................................. de 2021.

Assinatura da/do declarante ou responsável legal
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