
CONFORME O EDITAL 093/2020:

10.2.8. Na CHAMADA GERAL são convocados candidatos classificados 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 enviar a documentação no dia e horário determinados e
tiver melhor classificação no processo seletivo.

10.2.9. Os candidatos aptos a concorrerem às vagas na Chamada Geral, deverão encaminhar a documentação para
efetivação da matrícula para o e-mail do Setor de Registro Escolar do Campus, conforme dados abaixo:

Campus Alta Floresta: sre@alf.ifmt.edu.br - (66) 99219-6152
Campus Cuiabá Octayde Jorge: sgde@cba.ifmt.edu.br - (65) 3318-1451
Campus São Vicente: secretaria@svc.ifmt.edu.br - (65) 3341-2127

Não serão considerados os documentos de matrícula encaminhados para o e-mail de Campus diferente do
que o candidato se inscreveu e foi convocado para matrícula.

Caso o candidato não possua meios tecnológicos para realizar a matrícula de forma eletrônica, deverá encaminhar e-
mail para o campus que pleiteou a vaga, solicitando agendamento para entrega presencial da documentação,
agendamento este que deverá ser realizado exclusivamente dentro dos dias especificados para cada chamada. Nos
campi que apresentaram telefone, o agendamento também poderá ser realizado pelo número do setor indicado
acima.

Não será possível agendar e nem realizar a entrega da documentação para matrícula fora do prazo estabelecido.

O candidato deverá observar os documentos comprobatórios para a realização da
matrícula, de acordo com a modalidade de cota, conforme item 11 e subitens do Edital
093/2020.

Após o recebimento e conferência dos documentos, o Setor de Registro Escolar informará ao candidato, caso tenha
faltado algum documento, cabendo a este providenciar e encaminhar a documentação faltante, no período
estipulado para a efetivação da matrícula.

O candidato convocado para a matrícula perderá o direito à vaga se não encaminhar ou não apresentar
todos os documentos indicados no Edital, no prazo estabelecido.

Os demais candidados CLASSIFICADOS devem ficar atentos ao cronograma de chamadas, pois, podem ser convocados
posteriormente para a realização da matrícula, dependendo da existência de vagas que não forem preenchidas por
candidatos convocados nesta chamada.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
EDITAL 093/2020 - PROCESSO SELETIVO 2021/1 - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

LISTAGEM DA 6ª CHAMADA GERAL

Número para 
o sorteio

Nome Curso Campus Reserva

3519 Ingrid Santos Lima Técnico em Secretariado Campus Cuiabá Octayde Jorge L4 - EP + Renda + PPI
7351 Rhaissa Francisca de Souza Técnico em Secretariado Campus Cuiabá Octayde Jorge L4 - EP + Renda + PPI
2039 Ellen Regina Dias Bonifacio Técnico em Secretariado Campus Cuiabá Octayde Jorge L4 - EP + Renda + PPI

VAGAS DISPONÍVEIS: 01 VAGA Campus Cuiabá Octayde Jorge
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