SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
EDITAL RETIFICADOR 01 DO EDITAL 002/2021 – CFS/DG/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 002/2021- CFS/DG/IFMT – Campus Confresa, referente a
vagas remanescentes dos Cursos de Graduação, com ingresso no primeiro semestre do ano
letivo de 2021.
Onde lê-se:
2.2.2 O candidato deverá preencher, corretamente, todos os itens do formulário de inscrição (Anexo
I), anexar o histórico escolar do ensino médio (local específico solicitado).
2.1.1 O presente Edital, contém as informações necessárias para a seleção dos candidatos, que
poderão obtê-las no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, no período de 09 a 16 de março de
2021. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 do dia 16 de março de 2021. Caso o
candidato inscreva-se mais de uma vez, para cursos iguais e/ou diferentes, será considerada
somente a última inscrição efetivada.
6.1 No dia 17 de março de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, a
listagem geral de candidatos que foram aprovados e os classificados no processo seletivo simplificados.
8.2.1 As matrículas da 1ª chamada serão realizadas nos dias 18 a 25 de março das 8h às 17h, conforme
publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo simplificado.
8.2.5 Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada no dia 26 de março de 2021, por meio do
endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, e a matrícula será realizada das 8h00 do dia 29 de março
até às 17h00 do dia 02 de abril de 2021.

ANEXO I- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES- CURSOS DE
GRADUAÇÃO 2021/1
DATA

EVENTOS

05 de março de 2021

Publicação do Edital.

08 de março de 2021

Impugnação das normas do edital

09 de março de 2021 a 16 de março de 2021

Período de inscrição via internet

17 de março de 2021

Divulgação oficial dos
aprovados/classificados.

18 e 25 de março de 2021
(matrícula dos aprovados)

Período de matrículas

26 de março de 2021
(divulgação da 2ª chamada)
29 de março a 02 de abril de 2021
(matrícula da 2ª chamada)
05 de abril de 2021
(divulgação da 3ª chamada)
06 e 09 de abril de 2021
(matrícula da 3ª chamada)

Leia-se:
2.2.2 O candidato deverá preencher, corretamente, todos os itens do formulário de inscrição (Anexo
IV), anexar o histórico escolar do ensino médio (local específico solicitado). Observação - Anexo
inserido no edital Retificador
2.1.1 O presente Edital, contém as informações necessárias para a seleção dos candidatos, que
poderão obtê-las no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, no período de 11 a 18 de março de
2021. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 do dia 18 de março de 2021. Caso o
candidato inscreva-se mais de uma vez, para cursos iguais e/ou diferentes, será considerada
somente a última inscrição efetivada.
6.1 No dia 19 de março de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, a
listagem geral de candidatos que foram aprovados e os classificados no processo seletivo simplificados.
8.2.1 As matrículas da 1ª chamada serão realizadas nos dias 22 a 29 de março das 8h às 17h, conforme
publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo simplificado.

8.2.5 Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada no dia 30 de março de 2021, por meio do
endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br, e a matrícula será realizada das 8h00 do dia 31 de março
até às 17h00 do dia 06 de abril de 2021.

ANEXO I- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES- CURSOS DE
GRADUAÇÃO 2021/1
DATA

EVENTOS

05 de março de 2021

Publicação do Edital.

08 de março de 2021

Impugnação das normas do edital

11 de março de 2021 a 18 de março de 2021

Período de inscrição via internet

19 de março de 2021

Divulgação oficial dos
aprovados/classificados.

22 e 29 de março de 2021
(matrícula dos aprovados)
30 de março de 2021
(divulgação da 2ª chamada)
31 de março a 06 de abril de 2021

Período de matrículas

(matrícula da 2ª chamada)
07 de abril de 2021
(divulgação da 3ª chamada)
08 e 12 de abril de 2021
(matrícula da 3ª chamada)

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

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
NOME:

N.º RG

Org. Expedidor

Nº CPF

DATA DE
NASCIMENTO

CURSO:

ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

ESTADO:
EMAIL:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO

Cópia do documento de identidade ou documento equivalente.
Cópia do CPF
Histórico Escolar do Ensino Médio (ou documento escolar oficial equivalente, desde que devidamente
assinado e carimbado pelo Diretor e/ou Secretário da escola)
Foto 3x4 (em caso de perda dos documento pessoais)
Atenção: A falta de assinatura, o não preenchimento integral do formulário de inscrição ou a ausência de
quaisquer documentos requeridos, conforme prevê o edital, indeferirá a inscrição.

Confresa- MT 10 de março de 2021.

ASSINATURA DO CANDIDATO OU RESPONSÁVEIS

