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O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo Decreto Presidencial de 31/03/2021, publicado no Diário Oficial da União nº 62,
de 05/04/2021, seção 2, página 1 e a Diretora de Polí ca de Ingresso e Seleções do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, designada pela Portaria IFMT nº 770, de
22/04/2021, de acordo com as disposições da legislação em vigor, em razão da necessidade da realização de
bancas recursais de heteroiden ficação, torna pública a re ficação e complementação do Edital 024/2021 do
processo seletivo para preenchimento de vagas dos Cursos de Graduação para ingresso em 2021/2.

RESOLVEM:RESOLVEM:

I – Retificar o item cronograma do edital e todos os itens do edital que tratam das datas alteradas no cronograma.

Onde se lê:Onde se lê:

  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – CURSOS DE GRADUAÇÃO 2021/2

DATA EVENTOS

13 de Maio de 2021 Publicação do Edital.

14 de maio  a 14 de junho de 2021 Período de inscrição via internet

14 de junho de 2021 Último prazo para alteração de dados referentes à

inscrição.

16 de junho de 2021 Divulgação da listagem preliminar de candidatos

18 de junho de 2021 Divulgação da listagem definitiva de candidatos pós-

recursos.

23 de junho de 2021 Divulgação oficial dos aprovados/classificados.

29 de junho de 2021 Publicação do Edital complementar, com regras,

horários e datas das bancas de heteroidentificação

(verificação da condição declarada pela(o)

candidata/candidato de negra/negro (preta/preto,

parda/pardo) por campus.

04 a 06 de julho de 2021

(matrícula dos aprovados)

Período de matrículas

07 de julho de 2021

(divulgação da 2ª chamada)

08 e 09 de julho de 2021

(matrícula da 2ª chamada)

13 de julho de 2021

(divulgação da 3ª chamada)

14 e 15 de Julho de 2021

(matrícula da 3ª chamada)

16 de Julho de 2021

 (divulgação da chamada geral dos excedentes,

se houver vagas)

19 de Julho de 2021



 (matrícula dos excedentes da chamada geral)

Leia-se:Leia-se:

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – CURSOS DE GRADUAÇÃO 2021/2

DATA EVENTOS

13 de Maio de 2021 Publicação do Edital.

14 de maio  a 14 de junho de 2021 Período de inscrição via internet

14 de junho de 2021 Último prazo para alteração de dados referentes à

inscrição.

16 de junho de 2021 Divulgação da listagem preliminar de candidatos

18 de junho de 2021 Divulgação da listagem definitiva de candidatos pós-

recursos.

23 de junho de 2021 Divulgação oficial dos aprovados/classificados.

29 de junho de 2021 Publicação do Edital complementar, com regras,

horários e datas das bancas de heteroidentificação

(verificação da condição declarada pela(o)

candidata/candidato de negra/negro (preta/preto,

parda/pardo) por campus.

04 a 09 de julho de 2021

(matrícula dos aprovados)

Período de matrículas

07 e 08  de julho de 2021            

(banca recursal de heteroidentificação)

08 de julho de 2021

(publicação do resultado das bancas de

heteroidentificação após recursos)

12 de julho de 2021

(divulgação da 2ª chamada)

13 de julho de 2021 

  (nova banca heteroidentificação, caso seja

necessário)

14 a 16 de julho de 2021

(matrícula da 2ª chamada)

19 de julho de 2021

(divulgação da 3ª chamada)

20 de julho de 2021

(nova banca heteroidentificação, caso seja

necessário)

21 a 23 de Julho de 2021

(matrícula da 3ª chamada)

26 de Julho de 2021

 (divulgação da chamada geral dos

excedentes, se houver vagas)

27 de julho de 2021

(nova banca heteroidentificação, caso seja

necessário)

30 de Julho de 2021

 (matrícula dos excedentes da chamada geral)

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

Prof. Dr. Julio César dos Santos

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

Decreto Presidencial de 31/03/2021.

Profa. Elisângela Maria da Silva

Diretora de Políticas de Ingresso e Seleções

Portaria IFMT nº 770, de 22/04/2021
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