
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO. 

CAMPUS CONFRESA - GABINETE DA DIREÇÃO GERAL 

Edital de Concorrência para Residência 

Estudantil n.º 001/2018 

 
 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO CAMPUS CONFRESA através de sua Diretora Geral Substituta, no uso de suas atribui-

ções legais conferidas pela Portaria Nº 1.432, de 14 de junho de 2017, juntamente com a comissão 

instituída através da Portaria nº 117 de 18 de maio de 2017 e suas atualizações. Tendo em vista ao 

atendimento ao Decreto n° 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil, e Considerando a Resolução 095 de 18 de outubro de 2017, que regula-

menta a Política de Assistência Estudantil no âmbito do IFMT, bem como a Portaria n° 117/2014, 

que regulamenta o Programa de Assistência Estudantil do campus Confresa, torna público o Pro-

cesso de Seleção para o Programa de Assistência Estudantil – Residência Estudantil para o ano 

letivo de 2018, aos/as discentes deste campus, que obedecerá às normas e instruções presentes neste 

Edital, com Período de inscrição de 22/01/2018 a 02/02/2018. 

1. DO OBJETIVO 

 

Este processo de seleção visa atender uma das finalidades do Programa da Assistência 

Estudantil que é conceder Residência aos/as Estudantes dos cursos de Ensino Médio Integrado a 

Educação Profissional menores de 18 anos, com vistas à promoção do desenvolvimento humano, 

apoio à formação acadêmica e garantia da permanência e êxito. 
 

2. DA ESPECIFICAÇÃO 
 

O Programa de Residência estudantil é destinado aos/as estudantes provenientes de famílias 

de baixa renda, que possuam renda mensal de até 03 (três) salários mínimos de acordo com o 

programa CadÚnico. Estudantes oriundos de outros municípios ou das escolas do campo, ou seja, 

que não morem no perímetro urbano de Confresa-MT e/ou Porto Alegre do Norte-MT, e que 

também apresentam dificuldades na manutenção das despesas com moradia. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1  A inscrição do/a candidato/a implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, bem como as previstas nos documentos institucionais, em 

relação às quais o/a mesmo/a não poderá alegar desconhecimento. 

3.2  As inscrições serão realizadas no Núcleo de Apoio Psicossocial, Pedagógico e de Saúde-

NAPPS, no período de 22 de janeiro a 02 de fevereiro do ano de 2018, em horário definido 

para o recebimento das inscrições (segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h30min 

às 17h00min). 

 

3.3  Para realizar a inscrição o responsável pelo candidato apresentará o Formulário 

socioeconômico, em anexo, preenchido, bem como toda a documentação exigida no item 6.0 deste 

edital. 

 

3.4  Todas as etapas deste certame estará sob a responsabilidade da Comissão de Assistência 

Estudantil do campus Confresa, sendo responsável por planejar, coordenar e executar o processo, 
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bem como divulgar todas as informações pertinentes ao mesmo, conforme disposto na Portaria n.º 

117 de 18 de maio de Novembro de 2017 e suas atualizações. 

 

4. DAS VAGAS 

 

4.1  As quotas e/ou vagas para a residência estudantil no ano letivo de 2018 estão condicionadas 

a vacância em decorrência da saída de estudantes ocupantes das respectivas vagas por motivo de 

conclusão do curso, desligamento, transferência, falta de renovação da situação socioeconômica ou 

por mudança no perfil socioeconômico, dentre outros critérios que possam levar a disponibilidade 

de novas vagas. 

 

4.2   Os/as estudantes selecionados/as para o programa de Residência Estudantil serão 

contemplados de acordo com a disponibilidade de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de 

classificação. 

 

4.3 Vagas disponíveis: 

 

Masculino A definir e a ser publicado em edital complementar. 

 Feminino 

 

 

 

 

5.0 DO CRONOGRAMA 

 

 

LANÇAMENTO DO EDITAL Publicação do edital no mural e no site da 

instituição 

08/01/2018 

RECURSO QUANTO ÀS 

REGRAS DO EDITAL 

A ser entregue na recepção do Ensino  do Campus

  

09/01/2018 Das 

13h00 às 17h00   

INSCRIÇÃO E ENTREVISTAS 

REUNIÃO COM A FAMÍLIA 

JUNTO À EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 

Entrega da ficha de inscrição e questionário sócio 

econômico preenchido e a documentação 

completa descrito no item 06 deste edital e 

entrevista. 

22/01 a 02/02 

RESULTADO PRELIMINAR Publicação no site do IFMT – Campus Confresa e 

nos murais do Campus. 

09/02 

RECURSO AO RESULTADO 

PRELIMINAR 
A ser entregue na recepção do Ensino  do 

Campus. 

14/02 das 13h00  

às 17h00   

RESULTADO FINAL Publicação no site do IFMT – Campus Confresa e 

nos murais do Campus. 

15/02 

 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 No ato da inscrição para a Residência Estudantil o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
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a) Questionário Socioeconômico devidamente preenchido e assinado pelo/a estudante e pelos  

pais ou responsáveis; 

b) Declaração ou cópia do Certificado e/ou Histórico Escolar da escola de origem (escola 

pública), comprovando haver cursado a maior parte e/ou integralmente o Ensino Fundamental 

em escolas da rede pública de ensino; 

c) Comprovantes atualizados de renda familiar de todos/as os/as moradores/as, maiores de idade, 

residentes na casa, podendo ser: carteira de trabalho, contracheque, declaração do empregador, 

carnê de aposentadoria ou declaração de autônomo, dos três últimos meses; 

d) No caso de pais trabalhadores rurais, trazer declaração de quantidade de bovinos (INDEA), 

recente, emitida nos últimos 30 (trinta) dias, bem como o cálculo de renda anual, emitido pela 

Empresa Mato-Grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S/A-EMPAER do 

município de origem; 

e) Comprovante do cadastrado no programa do Governo Federal – CadÚnico (Cadastro Único), 

as famílias de baixa renda que possuam renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; 

ou que ganha até 03 (três) salários mínimos de renda mensal; 

f) Caso já seja estudante matriculado/a nos anos anteriores, apresentar o Nada Consta emitidos 

pelos departamentos da CAE, BIBLIOTECA e REFEITÓRIO; 

g) Comprovantes de Residência: contas de água (dos três últimos meses), luz (dos três últimos 

meses), telefone e/ou recibo de aluguel (dos três últimos meses); 

h) Cópia do RG, CPF, Titulo de Eleitor e NIS (número de identidade social, pode ser retirado no 

Centro de Referência de Assistência Social-CRAS) dos pais e dos estudantes; 

i) O Parecer Pedagógico é indispensável no caso dos/as estudantes matriculados nos anos 

anteriores no IFMT/ campus Confresa. 

 

6.2  As inscrições serão realizadas no período de 22/01/2018 até 02/02/2018 de forma Presencial, 
com entrega da documentação prevista no item 6.0 no Núcleo de Apoio Psicossocial, Pedagógico 

e de Saúde (NAPPS), em horário estabelecido neste edital. 

 

6.3 Não haverá prorrogação do período para a entrega da documentação. 

 

6.4 Durante o período letivo a Comissão poderá realizar visitas aos/as candidatos/as para constatação 

das informações prestadas. Se for verificada qualquer irregularidade nos documentos 

apresentados, o/a candidato/a poderá ser excluído do processo de seleção, bem como perder o 

direito do benefício de residência estudantil. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 Os/as classificados/as serão chamados/as de acordo com a disponibilidade de vagas, seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1 O resultado final, contendo a divulgação dos nomes dos/as candidatos/as contemplados/as com 

Residência Estudantil ocorrerá no dia 15/02/2018, a partir da 17h30min no mural do Campus 

e no site www.cfs.ifmt.edu.br. 

 

 

 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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9.  DA FAMÍLIA 

 

9.1 São de suma importância a participação efetiva da família no processo de formação do/a 

estudante. Através das reuniões convocada pela instituição, a família recebe orientações, 

acompanha o desenvolvimento e desempenho acadêmico do/a estudante, esclarecem dúvidas 

e assim, estabelecem uma relação de confiança e cooperação com toda a equipe de 

servidores/as da instituição. Contribuindo assim, com a formação profissional do estudante. 

 

9.2 Nas reuniões bimestrais é obrigatório o comparecimento da família ou responsáveis do/a 

estudante, que esteja regularmente matriculado nos cursos técnicos desta instituição. 

 

9.3 A família que não acompanhar, efetivamente, o desempenho escolar de seus filhos/as – estarão 

sujeitos a não renovação do benefício de concessão de residência estudantil. Em caso de 

reincidência, o/a discente perderá automaticamente o direito do benefício, tendo um prazo de 

10 (dez) dias para a desocupação do quarto. 

9.4 O resultado do Processo de Seleção para acesso à Residência Estudantil do Campus é válido, 

exclusivamente, para o ano letivo de 2018. 

 

9.5 O/A estudante terá suspenso o direito de Residência Estudantil a pedido, ou cancelada, se 

incorrer no descumprimento das normas da instituição. 

 

9.6 Os/as alunos/as residentes estarão submetidos às normas de disciplina desta instituição; 

 

9.7 No que tange ao controle de frequência, este será realizado com periodicidade semestral, pela 

Comissão responsável. 

 

9.8 A Comissão responsável por esse processo seletivo divulgará, sempre que necessárias normas 

complementares e avisos especiais. 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

 

10.1 Para a concessão do benefício da residência estudantil serão considerados os seguintes 

critérios: 

 

10.2 Possuir renda familiar Per capita de até 1,5 (um e meio) salário mínimo e meio vigente; 

 

10.3 Não residir com o grupo familiar na zona urbana do Município de Confresa e/ou no Município 

de Porto Alegre do Norte-MT; 

 

10.4 Estar regularmente matriculado/a no ensino médio em cursos presenciais na modalidade 

integral; 

 

10.5 Ser beneficiado (a) por programas sociais (Bolsa Família, Bolsa Escola, PETI, BPC e outros); 

preferencialmente, portar o Número de Identificação Social – NIS; 
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10.6 Ter cursado a maior parte e/ou integralmente, o Ensino Fundamental/Médio em Escola Pública 

ou ser beneficiado/a com bolsa em instituição de ensino privada; 

 

10.7 O(A) estudante com residência mais distante do campus; 

 

10.8 Caso ocorra o empate permanece o/a estudante com idade menor por estar mais vulnerável 

socialmente. 

 

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

11.1 Os casos omissos serão deliberados pela Comissão, Coordenação de Assistência ao Educando, 

juntamente com a Chefia do Departamento de Ensino e, quando necessário, serão 

encaminhados à Direção Geral deste Campus; 

 

11.2 Toda concessão de bolsa ou auxílio enseja contrapartida do estudante beneficiário(a), que 

deverá colaborar com preparação, organização e conservação da moradia estudantil; 

 

11.3 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Confresa-MT, 08 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Aldemira Ferreira da Silva 
Diretora Geral Substituta 

 

             

              

 

                                


