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1. DA ABERTURA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através do Reitor e de 

acordo com as disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICO por meio deste Edital, que 

no período de 07 de março a 31 de março de 2016, estarão abertas as inscrições destinadas às 

vagas remanescentes do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Pós-médio do IFMT, 

para o Processo Seletivo 2016/1, com ingresso ainda no primeiro semestre de 2016, para o 

preenchimento de vagas do Curso Subsequente Técnico em Controle Ambiental, para o qual 

serão ofertadas 36 (trinta e seis) vagas no Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, nº 300, 

setor Santa Luzia Município de Confresa/MT, conforme turno e vaga no item 1.4. 

 

1.2 Da validade 

O resultado da Seleção previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das 

vagas ofertadas para o primeiro semestre do ano letivo de 2016. 

 

1.3 Dos requisitos para a inscrição 

 Ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula; 

 Apresentar a documentação exigida no item 2.5.1. 

 

1.4 Das habilitações e vagas para o Campus CONFRESA 

Curso  Período Vagas Autorização de Funcionamento 

Técnico em Controle 

Ambiental 
Noturno  36 

 

Resolução Nº136, de 14 de 

dezembro de 2015. 

 

 

 

2.    DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 Do Edital 

2.1.1 O presente Edital contém as informações necessárias para seleção dos candidatos que 

poderão ser obtidas no endereço eletrônico do IFMT (www.cfs.ifmt.edu.br) no período de 07 de 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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março a 31 de março de 2016. As inscrições encerrar-se-ão impreterivelmente às 21h00min do 

dia 31 de março 2016. 

2.1.2 Ao inscrever-se o candidato assume não só ter conhecimento das condições estabelecidas 

neste edital, mas, também estar de acordo em aceitá-las.  

2.2 Dos procedimentos para inscrição 

2.2.1 O candidato deverá preencher todos os itens do formulário eletrônico de inscrição 

disponível no link: https://goo.gl/ogRAI3 

2.2.2 Os candidatos estão ISENTOS do pagamento da taxa de inscrição. 

2.2.3 O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar sua inscrição no Departamento 

de Ensino do IFMT campus Confresa no endereço: Av. Vilmar Fernandes, nº 300, setor Santa 

Luzia, Município de Confresa/MT, portando: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e 

Comprovante de endereço.  

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas, das 13:30 às 17:30 

horas e das 19:00 às 22:00 horas. 

2.4 Do preenchimento do formulário de inscrição 

2.4.1 Todas as informações prestadas no ato da inscrição são de total responsabilidade do 

candidato. 

2.4.2 A constatação de informação de dados, incorretos implicará em cancelamento automático 

da inscrição. 

2.4.3 O preenchimento da ficha de inscrição lhe assegura o direito de participar do processo 

seletivo. Há necessidade de apresentar o documento de identificação com foto no dia de 

realização da prova. 

2.4.4 O candidato que necessitar de atendimento especial do dia da prova deverá informar no 

ato da inscrição, preenchendo no formulário a solicitação de atendimento e justificativa. 

 

2.5 Da documentação 

2.5.1 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. 

https://goo.gl/ogRAI3
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2.5.2 Caso o candidato não seja brasileiro, só será confirmada sua inscrição se este estiver 

respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de permanência definitivo. 

2.5.3 O candidato de nacionalidade estrangeira terá que se inscrever com a cédula de identidade 

de estrangeiro, expedida pelo Departamento de Polícia Federal que comprove que sua condição 

no país é de permanente ou temporária, conforme inciso IV do artigo 13 da Lei 6.815/80. 

 

2.6 Da confirmação da inscrição 

2.6.1 No dia 04 de abril de 2016, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de 

inscrição, contendo nome e número da inscrição, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br. 

2.6.3 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste 

Edital. 

 

3. DA PROVA 

3.  

3.1 O exame de seleção classificatório e eliminatório constará de 1 (uma) prova objetiva, 

conforme tabela abaixo: 

Conteúdo N º de Questões Total de Pontos 

1. Português 

2. Matemática 

3. Atualidades 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

TOTAL 30 30 

 

3.1.1 Da data, local e da realização da prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Horário de Brasília Local 

10 de Abril de 2016 09:00 às 12:00 horas Av. Vilmar Fernandes, nº 

300, setor Santa Luzia, 

Município de Confresa/MT. 
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3.1.2 A prova terá duração de 3 (três) horas. A abertura dos portões será às 08:00 horas e o 

fechamento às 09:00 horas. 

3.1.3 O preenchimento do cartão resposta deverá ser feito com caneta esferográfica azul ou 

preta, sendo de responsabilidade do candidato o seu preenchimento. 

3.1.4 Para que o candidato tenha direito a levar o caderno de questões, será necessário que 

tenha permanecido na sala por, pelo menos, 2 (duas) horas. 

 

3.3 Do critério de desempate 

3.3.1 No caso de empate, será classificado o candidato de maior acerto de questões em 

português. 

3.3.2 Persistindo o empate o que tiver maior acerto de questões em Matemática.  

3.3.3 Como critério final de desempate, classifica-se o candidato mais velho. 

 

3.4 Do Gabarito 

3.4.1 O gabarito preliminar será publicado no dia 10 de abril de 2016.  

3.4.2 O gabarito definitivo será publicado no dia 12 de abril de 2016, juntamente com o resultado 

final. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 O resultado final será publicado no dia 12 de abril de 2016 nos murais do IFMT – Campus 

Confresa e no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br. 

 

5.  DOS RECURSOS 

 

5.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito, deverá realizá-lo através do 

formulário eletrônico disponibilizado no site www.cfs.ifmt.edu.br, no dia 11/04/2016, conforme 

cronograma apresentado neste edital. 

5.2 O candidato que desejar entrar com recurso contra as normas e regras do edital, poderá 

realizá-lo na data de 31 de março 2016. Cabe ressaltar que o recurso deve conter uma 

justificativa e respaldos legais para que possam ser analisados pela comissão. 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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5.3 O candidato que possuir sua inscrição indeferida, terá o prazo máximo de três dias úteis para 

interpor recurso contra a mesma. A comissão apresentará resposta ao recurso no dia 07 de abril 

justificando o deferimento ou indeferimento da mesma. 

5.4 Após a análise dos recursos a comissão de seleção apresentará o resultado final. 

 

6. DAS MATRÍCULAS  

Os candidatos classificados efetivarão matrícula na Secretaria Geral de Documentação Escolar 

do Campus Confresa. 

6.1 Datas das matrículas: 13 a 14 de abril de 2016. 

6.2 Horários das matrículas: das 08h00min às 21h00min (horário local). 

6.3 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato, munido dos documentos solicitados no item 

6.7 deste Edital ou por terceiro munido de procuração específica registrada em cartório. 

6.4 O candidato que não efetivar sua matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga e 

será convocado o próximo concorrente, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação 

e número de vagas. 

6.5 Se houver vagas não preenchidas, após a matrícula da 1ª chamada, o Diretor Geral do 

Campus Confresa, ofertante das vagas, solicitará a publicação com a relação dos candidatos 

classificados para a 2ª chamada. 

6.6 São de responsabilidade dos candidatos acompanharem essas publicações, bem 

como os prazos referentes às matrículas. 

6.7 DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA  

a) Histórico Escolar do Ensino Médio, original e cópia ou fotocópia autenticada, com 

certificação; 

b) Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

c) Documento de Identidade – RG e cópia ou fotocópia autenticada; 

d) CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

e) Comprovante de endereço atualizado, como conta de luz, água ou telefone (cópia – frente 

e verso); 
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f) Duas fotos 3 x 4 recentes; 

g) Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino) e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

6.8 O candidato deverá apresentar as fotocópias legíveis, para que se possam compará-las 
com os originais.  

6.9 A falta de um dos documentos aqui relacionados, impedirá a efetivação da matrícula, não 

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

7. DO INÍCIO DAS AULAS 

7.1 Conforme calendário divulgado no cronograma deste edital e devendo ser confirmada na data da 

matrícula. 

8. PERFIL DO CURSO 

O profissional Técnico em Controle Ambiental deverá ser um profissional capacitado para 

realizar as seguintes atividades: 

 Coletar, armazenar, analisar, disseminar e gerenciar dados ambientais; 

 Gerenciar o manejo de resíduos na perspectiva do desenvolvimento sustentável; 

 Executar o gerenciamento e controle ambiental; 

 Racionalizar o uso de recursos naturais; 

 Operar estações de tratamento de efluentes e resíduos sólidos; 

 Operar estações de tratamento de água; 

 Executar análises físico-químicas e microbiológicas de águas, efluentes e resíduos 

sólidos; 

 Documentar rotinas e aplicar normas técnicas relacionadas; 

 Prestar consultoria em indústrias, órgãos públicos, cooperativas, propriedades rurais e 

outros; 

 Exercer liderança em sua comunidade; 

 Colaborar com a elaboração de relatórios e projetos de avaliação de impacto ambiental. 

Deste modo, o profissional técnico em controle ambiental deve apresentar um perfil que o 

habilite para contribuir para a justiça social, equidade econômica, preservação e conservação 

dos recursos naturais. 
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9. DO CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUBSEQUENTE TÉCNICO EM 
CONTROLE AMBIENTAL EDITAL Nº. 005/2016 

DATA  EVENTOS  

07 de março a 31 de março de 2016 Período de inscrição no site  

04 de abril de 2016 Divulgação dos Candidatos inscritos 

10 de abril de 2016 

09:00 às 12:00 horas 
Processo Seletivo  

10 de abril de 2016 

Até às 23:59 horas 
Gabarito Preliminar 

11 de abril de 2016 Recurso (Gabarito) 

12 de abril de 2016 Gabarito Definitivo e Resultado Final 

13 e 14 de abril de 2016 Período de Inscrições 

18 de abril de 2016 Inicio de Ano Letivo 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT constituem normas 

e passam a integrar o presente Edital. 

10.2 Serão divulgados, sempre que necessário, Editais, Normas Complementares e Avisos 

Oficiais sobre o Processo seletivo 2016/1. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT. 

Confresa, 07 de março de 2016. 

 

 

 

_______________________________________ 

Rafael de Araújo Lira 

Diretor Geral IFMT-Campus Confresa 

Portaria nº 1.635/2015 
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ANEXO I 

Modelo de formulário para interposição de recurso 

 

RECURSO CONTRA EDITAL Nº........................... , realizado pela Direção Geral do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa. 

 

Eu, ............................................................................................, portador do documento de 

identidade nº............................, requerimento da inscrição nº......................., para concorrer a 

uma vaga no concurso Edital nº .........., a ser prestado para o Departamento de Ensino, para o 

Curso Técnico Subsequente em Controle Ambiental, apresento recurso junto à comissão de 

seleção, contra decisão da Comissão do referido processo seletivo 

I. Do objeto de recurso: (explicitar a decisão que está contestando). 

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

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

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

II. Dos argumentos de recurso: 

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

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

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

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

 

     Confresa,...... de ...................... de 2016. 

              

_________________________________________ 

Assinatura do candidato 

      

RECEBIDO em.........../............/2016 por 

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

    (Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso) 
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ANEXO II 
 

Conteúdo programático 
 
Matemática 
 

1. Conjuntos Numéricos: 1.1. Naturais; 1.2. Inteiros 2. Grandezas proporcionais: 2.1. Razão, 

proporção, regra de três simples e composta 2.2. Porcentagem. 3. Equações: 3.1. Do 1.º e do 2.º 

graus; 

 

Língua Portuguesa 

 

1. Leitura: compreensão e interpretação de variados gêneros discursivos. 2. As condições de 

produção de um texto e as marcas composicionais de gêneros textuais diversos. 3. Sintaxe: 

frase, oração, períodos compostos por coordenação e subordinação, concordâncias verbal e 

nominal, regências verbal e nominal, colocação pronominal, emprego de nomes, pronomes, 

conjunções, advérbios, preposições, modos e tempos verbais. 

 

Geral 

 

1. Atualidades  

 


