SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
EDITAL RETIFICADOR 01 DO EDITAL 006/2021 – CFS/IFMT

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO CAMPUS CONFRESA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº
858, de 19 de abril de 2017, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2017, resolve de acordo com as
disposições da legislação em vigor:
Divulgar retificação do Edital nº 006/2021- CFS/IFMT – Campus Confresa, referente a vagas
remanescentes dos Cursos Técnicos em Agroindústria e em Agropecuária Integrados ao Ensino
Médio.
Onde lê-se:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa através de
seu Diretor Geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor, Torna Público que no período
de 25 de março a 30 de abril de 2021, estarão abertas as inscrições para manifestação de interesse
em vagas remanescentes no presente edital 06/2021, para preenchimento de 10 (dez) vagas
remanescentes no Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio e 13 (treze) vagas
remanescentes no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio sendo ofertadas na
modalidade presencial, com funcionamento no Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, 300, setor
Santa Luzia – Confresa/MT, conforme distribuição de vagas que consta no item 1.4.
O resultado do processo seletivo previsto neste edital será válido apenas para o preenchimento de
vagas especificadas no item 1.4 deste edital.
1.2.1 Poderão participar os candidatos que não se inscreveram em editais anteriores.
5.1 A relação dos candidatos aprovados na 1ª chamada, obedecendo ao limite de vagas deste Edital,
será divulgada no dia 31 de abril de 2021, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br e nos murais
do Campus.
Anexo II
CRONOGRAMA – CURSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 2021/1 - EDITAL Nº
006/2021
24 de março de 2021
25 a 30 de março de 2021
31 de abril de 2021

Publicação do edital e impugnação das normas do
edital
Período de inscrições

31 de abril de 2021

Sorteio (14:00 horas)
Transmitido ao vivo pelo canal:
https://youtube.com/channel/UCKWRE3MMAvCE
x0Np269nLpg
Divulgação oficial dos aprovados/classificados

01 a 05 de abril de 2021

Período de matrículas

06 de abril de 2021

Divulgação da 2ª chamada

07 a 09 de abril 2021

Período de matrículas

Leia-se:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa através de
seu Diretor Geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor, Torna Público que no período
de 25 a 30 março de 2021, estarão abertas as inscrições para manifestação de interesse em vagas
remanescentes no presente edital 006/2021, para preenchimento de 10 (dez) vagas remanescentes no
Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio e 13 (treze) vagas remanescentes no Curso
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio sendo ofertadas na modalidade presencial, com
funcionamento no Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, 300, setor Santa Luzia – Confresa/MT,
conforme distribuição de vagas que consta no item 1.3.
O resultado do processo seletivo previsto neste edital será válido apenas para o preenchimento de
vagas especificadas no item 1.3 deste edital.
5.1 A relação dos candidatos aprovados na 1ª chamada, obedecendo ao limite de vagas deste Edital,
será divulgada no dia 31 de março de 2021, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br e nos murais
do Campus.
1.2.1 Poderão participar os candidatos que se inscreveram em editais anteriores.
Anexo II
CRONOGRAMA – CURSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 2021/1 - EDITAL Nº
006/2021
24 de março de 2021
25 a 30 de março de 2021
31 de março de 2021

Publicação do edital e impugnação das normas
do edital
Período de inscrições

31 de março de 2021

Sorteio (14:00 horas)
Transmitido ao vivo pelo canal:
https://youtube.com/channel/UCKWRE3MMAvC
Ex0Np269nLpg
Divulgação oficial dos aprovados/classificados

01 a 05 de abril de 2021

Período de matrículas

06 de abril de 2021

Divulgação da 2ª chamada

07 a 09 de abril 2021

Período de matrículas

Confresa, 25 de março de 2021.

Giliard Brito de Freitas
Diretor Geral – IFMT Campus Confresa
Portaria nº 858, de 19 de abril de 2017
Dou em 20 de abril de 2017

