
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -
Campus Confresa Comissão Permanente de Assistência Estudantil

EDITAL RETIFICADOR Nº 001 AO EDITAL 007/2021/CPAE/DE/IFMT
campus Confresa

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 742, de 19 de abril de 2021,
publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, torna público o presente Edital
de Retificação referente ao processo seletivo interno de estudantes do IFMT
Campus Confresa para Auxílio Emergencial Apoio às Atividades Remotas
Edital Nº 007/2021/CPAE/DE/IFMT campus Confresa.

I – Retificar o edital Nº 007/2021/CPAE/DE/IFMT – Campus Confresa – Edital
Simplificado de Apoio às Atividades Remotas, passando a constar a seguinte
redação:

Onde se lê:

4.1 A inscrição será realizada no período de 20/04/2021 até dia 26/04/2021 por meio
do preenchimento da ficha de inscrição disponível do link do formulário do Google
(Clique Aqui), a qual pode ser acessada no sítio cfs.ifmt.edu.br, na guia Noticías;

4.2 O estudante deverá apresentar CONTA BANCÁRIA EM SEU NOME na ficha de
inscrição para que possa receber o auxílio se for contemplado, pois o pagamento só
será realizado via conta bancária e em nome do estudante;

4.3 A conta bancária poderá ser informada no formulário de inscrição ou no máximo
até o dia 26/04/2021 (via encaminhamento de e-mail para CPAE no e-mail:
assistencia.estudantil@cfs.ifmt.edu.br

6.6 A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 29/04/2021;

6.7 Após a divulgação do resultado preliminar, a apresentação de recurso
administrativo contra o resultado poderá ser realizado no período no dia 30/04/2021
unicamente via e- mail da comissão Permanente de Assistência Estudantil campus
Confresa: assistencia.estudantil@cfs.ifmt.edu.br.

6.8 Só serão considerados os e-mails encaminhados na data do recurso, ou seja, dia
30/04/2021;

6.9 Será publicado o resultado final no dia 03/05/2021;
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8. DO CRONOGRAMA

Publicação do Edital 19/04/2021
Interposição Recurso ao Edital 19/04/2021
Período de Inscrições 20/04/2021 até 26/04/2021
Resultado Preliminar 29/04/2021
Interposição de Recurso ao Resultado
Preliminar

30/04/2021

Resultado 03/05/2021

Leia -se:

4.1 A inscrição será realizada no período de 20/04/2021 até dia
30/04/2021 por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível do
link do formulário do Google (Clique Aqui), a qual pode ser acessada no sítio
cfs.ifmt.edu.br, na guia Noticías;

4.3 A conta bancária deverá ser informada no formulário de inscrição ou no
máximo até o dia 30/04/2021 (data da publicação do resultado final) até as
14 horas via encaminhamento de e-mail para CPAE no e-mail:
assistencia.estudantil@cfs.ifmt.edu.br

6.6 A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 05/05/2021

6.7 Após a divulgação do resultado preliminar, a apresentação de recurso
administrativo contra o resultado poderá ser realizado no período no dia
06/05/2021 unicamente via e- mail da comissão Permanente de Assistência
Estudantil campus Confresa: assistencia.estudantil@cfs.ifmt.edu.br

6.8 Só serão considerados os e-mails encaminhados na data do recurso, ou
seja, dia 06/05/2021

6.9 Será publicado o resultado final no dia 07/05/2021;

8. DO CRONOGRAMA

Publicação do Edital 20/04/2021
Interposição Recurso ao Edital 20/04/2021
Período de Inscrições 20/04/2021 até 30/04/2021
Resultado Preliminar 05/05/2021
Interposição de Recurso ao Resultado
Preliminar

06/05/2021

Resultado 07/05/2021
Confresa, 22 de abril de 2021.

Giliard Brito de Freitas
Diretor Geral – IFMT Campus Confresa
Portaria nº 742, de 19 de abril de 2021

Dou em 20 de abril de 2021
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