
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE 

RETIFICAÇAO 001 DO EDITAL 18/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O INGRESSO NO CURSO TECNICO EM QUIMICA 

SUBSEQUENTE AO ENSINO MEDIO (ARAPUTANGA) - 2021 

A Diretora Geral do Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste, do Instituto Federal 

de Educação. Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, TORNA PUBLICO a 

retificação parcial do Edital do processo seletivo para preenchimento de vagas do 

curso Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio (Turma Araputanga), de 

acordo com os termos previstos neste edital e nas leis vigentes. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DO EDITAL N° 18/2021 - PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 
SIMPLIFICADO 2021/2: 

LEIA-SE: 

DATA - EVENTO 

13 de julho a 02 de agosto Período para realização das inscrições dos candidatos 

04 de agosto
Divulgação da lista de inscrições confirmadas através 
do endereço eletrônico http//www plc ifmt edu brl 

06 de agosto Divulgação do Resultado Preliminar. 

Publicação do Edital complementar, com regras, horários 
e datas das bancas de heteroidentificação (verificação da 

06 de agosto condição declarada pela(o) candidata/candidato 
negra/negro preta/preto ou parda/pardo). através do 
endereço eletrônico http //www,plc.ifmt.edu  br/. 

09 de agosto, até às 17 horas Prazo para recurso contra o resultado preliminar.  

Divulgação do Resultado Final e da relação dos 
13 de agosto candidatos aprovados e classificados, através do 

endereço eletrônico http://www.pic.ifmt.edu.brl. 

16 a 20 de agosto
Período para realização das matriculas dos candidatos 
aprovados. 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DO EDITAL N° 18/2021 - PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 
SIMPLIFICADO 2021/2: 

DATA EVENTO 
13 de julho a 27 de agosto Período para realização das inscrições dos candidatos 

31 de agosto Divulgação da lista de inscrições confirmadas através do 
endereço eletrônico http //www plc ifmt edu.br/.  

03 de setembro Divulgação do Resultado Preliminar. 
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Publicação do Edital complementar. com  regras. horários 
e datas das bancas de heteroidentificação (verificação da 

03 de setembro condição declarada pela(o) candidata/candidato 
negra/negro: preta/preto ou parda/pardo), através do 
endereço eletrônico http://www.pic.ifmt.edu.br/.  

06 de setembro, até às 17 horas Prazo para recurso contra o resultado preliminar.  
Divulgação do Resultado Final e da relação dos 

10 de setembro candidatos aprovados e classificados, através do 
endereço eletrônico http.//www.plc.ifmt.edu.br/.  

13 a 15 de setembro Período para realização das matriculas dos candidatos 
aprovados 

IFMT - Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste 

Pontes e Lacerda, 02 de agosto de 2021. 


