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Anexo I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

EVENTO DATA LOCAL 

Publicação do edital. 10/09/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Período de Inscrição (via internet). De 12/09 a 

15/10/2018 

http://selecao.ifmt.edu.br 

Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de 

inscrição e envio do formulário. 

De 12 a 14/09/2018  http://selecao.ifmt.edu.br e 

concursoifmt@ifmt.edu.br 

Resultado da análise dos pedidos de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

26/09/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recurso contra indeferimento da solicitação de isenção do 

pagamento da taxa. 

27 e 28/09/2018 concursoifmt@ifmt.edu.br 

Resultado da análise dos recursos contra indeferimento da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa. 

02/10/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Período para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos 

com isenção indeferida. 

De 03/10 a 

16/10/2018 

Agências bancárias 

Data final para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa de 

inscrição. 

16/10/2018 Agências bancárias 

Prazo final para encaminhamento de laudo médico no caso de 

candidato concorrente à vaga para PcD. 

16/10/2018 Agências dos Correios 

Divulgação da relação preliminar de inscritos. 30/10/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Resultado da análise referente às solicitações dos candidatos para 

concorrer na condição de pessoa com deficiência (PcD). 

30/10/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da relação dos candidatos que se declararam pretos 

ou pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014 e enviaram o 

formulário de Autodeclaração Étnico-Racial. 

30/10/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recurso contra indeferimento das inscrições e contra 

indeferimento de pedido para concorrer na condição de pessoa 

com deficiência (PcD). 

31/10 e 01/11/2018 concursoifmt@ifmt.edu.br  
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Resultado da análise dos recursos sobre indeferimento de 

inscrições. 

05/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos e dos 

locais de realização da Prova Objetiva. 

07/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Aplicação da Prova Objetiva. 18/11/2018 Será disponibilizado em 

http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 19/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra Gabarito Preliminar, formulação ou conteúdo de 

questão da Prova Objetiva. 

20 e 21/11/2018 concursoifmt@ifmt.edu.br  

Resultado da análise dos recursos contra Gabarito Preliminar, 

formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva. 

28/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação do Gabarito definitivo da Prova Objetiva. 28/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da pontuação de cada candidato na Prova Objetiva. 28/11/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra a pontuação obtida na Prova Objetiva. 29 e 30/11/2018  concursoifmt@ifmt.edu.br 

Resultado da análise dos recursos contra a pontuação obtida na 

Prova Objetiva. 

03/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da pontuação de cada candidato na Prova Objetiva 

após a análise dos recursos. 

03/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Convocação dos candidatos para a Prova de Desempenho 

Didático e para a Banca de Heteroidentificação das vagas 

reservadas aos candidatos pretos e pardos. 

03/12/2018    http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da composição das Bancas Examinadoras das Provas 

Didáticas. 

03/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático. 12/12/2018 Avenida Sen. Filinto Muller, 953 

– Bairro Duque de Caxias - 

Cuiabá/MT 

Divulgação do Cronograma da Prova de Desempenho Didático.  12/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br  

Prova de Desempenho Didático 15 e 16/12/2018 Será disponibilizado em 

http://selecao.ifmt.edu.br  
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Entrega de Títulos/Documentos, conforme subitem 16 do edital, 

referentes à Prova de Títulos. 

15 e 16/12/2018 Será disponibilizado em 

http://selecao.ifmt.edu.br  

Realização da Banca de Heteroidentificação das vagas reservadas 

aos candidatos pretos e pardos. 

16/12/2018 Será disponibilizado em 

http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação dos resultados da Heteroidentificação dos candidatos 

pretos e pardos. 

19/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra o resultado da Heteroidentificação dos candidatos 

pretos e pardos. 

20 e 21/12/2018 concursoifmt@ifmt.edu.br 

Resultado da análise dos recursos contra o resultado da 

Heteroidentificação dos candidatos pretos e pardos, junto à 

Comissão de Heteroidentificação complementar.  

27/12/2018 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da pontuação obtida na Prova de Desempenho 

Didático. 

02/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Recursos contra a pontuação obtida na Prova de Desempenho 

Didático. 

03 e 04/01/2019 concursoifmt@ifmt.edu.br  

Resultado da análise dos recursos contra a pontuação obtida na 

Prova de Desempenho Didático. 

15/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Divulgação da pontuação de cada candidato na Prova de 

Desempenho Didático após análise dos recursos. 

15/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Divulgação da pontuação na Prova de Títulos. 15/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Recursos contra a pontuação obtida na Prova de Títulos. 16 e 17/01/2019 concursoifmt@ifmt.edu.br  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra a 

pontuação obtida na Prova de Títulos. 

23/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Divulgação da pontuação na Prova de Títulos após análise dos 

recursos 

23/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br  

Divulgação do resultado preliminar do Concurso Público. 23/01/2019 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra o resultado preliminar do Concurso Público. 24 e 25/01/2019 concursoifmt@ifmt.edu.br 

Divulgação do Resultado Final do Concurso 31/01/2019  http://selecao.ifmt.edu.br 
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