
ATENÇÃO!

As matrículas da CHAMADA GERAL serão realizadas nos dias 23 a 26 de outubro de 2020 até às 17h.

Conforme o Edital 080/2020:

10.2.8 Na Chamada Geral, se houver, serão convocados candidatos até 3 (três) vezes o número de vagas
remanescentes, respeitando os critérios de ordem classificatória, reserva de vagas/modalidade, curso e turno.
10.2.8.1 Dos 3 (três) candidatos convocados para cada vaga, se todos encaminharem a documentação, será
efetivada a matrícula de apenas um candidato por vaga, sendo o que o que enviar a documentação no dia e
horário determinados, e tiver a maior nota (melhor classificação) no processo seletivo. 
10.2.9 Os candidatos aptos a concorrerem a vagas na Chamada Geral, deverão encaminhar a documentação para
efetivação da matrícula para o Setor de Registro Escolar do Campus conforme descrito neste edital.

Devido ao período da pandemia da COVID-19, as matrículas serão feitas em 3 etapas:
1) os candidatos deverão encaminhar por e-mail, no período acima mencionado, os documentos descritos no item
11 e subitens do Edital;
2) o setor de registro escolar do Campus analisará os documentos recebidos;
3) os candidatos deverão apresentar os documentos originais para conferência assim que retornar as atividades
presenciais e forem convocados pelo Registro Escolar do Campus.

Os documentos deverão ser encaminhados em arquivo único (juntar todos os documentos em um único
arquivo), em formato PDF, para o e-mail abaixo descrito:

Campus Várzea Grande
E-mail: secretaria@vgd.ifmt.edu.br
Telefone: (65) 3691-8014 ou 3691-8000

Caso o candidato não possua meios tecnológicos para realizar a matrícula de forma online, deverá encaminhar e-
mail para o campus a qual pleiteou a vaga e foi aprovado, solicitando agendamento para entrega presencial da
documentação, agendamento este que deverá ser realizado exclusivamente dentro dos dias especificados para
cada chamada.

Os candidatos CLASSIFICADOS deverão ficar atentos às chamadas seguintes nas quais poderão ser convocados para
matrícula, de acordo com a disponibilidade de vagas.
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LISTAGEM DA 1ª CHAMADA GERAL

Inscrição Nome Curso Reserva

566699 Paulo César Passos da Silva Júnior Técnico em Desenho de Construção Civil - Campus Várzea Grande - Edital 080/2020 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )
566101 Nathalia Ferreira Costa Técnico em Desenho de Construção Civil - Campus Várzea Grande - Edital 080/2020 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )
566576 Carlos Eduardo Efraim Santos da Costa Técnico em Desenho de Construção Civil - Campus Várzea Grande - Edital 080/2020 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

Vagas disponíveis: 01
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