
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

EDITAL 037/2019 - PROCESSO SELETIVO 2019/2 - CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES

LISTAGEM DA CHAMADA GERAL

Inscrição Nome Nascimento Curso Campus Reserva

505599 Valdiney de Souza Martins 13/09/1993 Técnico em Eletrônica Campus Cuiabá Octayde Jorge 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

498483 Elson Henrique Resende de Souza Almeida 10/02/1999 Técnico em Eletrônica Campus Cuiabá Octayde Jorge 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

Conforme o Edital 037/2019:

IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA

RUA PROFESSORA ZULMIRA CANAVARROS, 95, CENTRO NORTE, CUIABÁ-MT

TELEFONE: (65) 3318-1451

DATA DA MATRÍCULA DA CHAMADA GERAL: 18 DE JULHO DE 2019

 
11.2.8 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.  
11.2.9 Os candidatos aptos a concorrerem a vagas na Chamada Geral, deverão comparecer até as 8h30 no Setor de Registro Escolar do Campus a qual concorreu à vaga, portando os 
documentos necessários para realização da matrícula, conforme descrito no item 12 e subitens deste edital.  
11.2.10 Havendo mais candidatos que o número de vagas disponíveis dentro da reserva de vagas/modalidade de classificação do candidato, será adotado o critério de maior nota (melhor 
classificação).  
11.2.11 O candidato que comparecer e estiver apto a realizar matrícula, terá até as 12h do dia subsequente para entrega de toda a documentação e efetivação da matrícula.  
11.2.12 O candidato que chegar fora do horário previsto, conforme item 11.2.7 (matrícula dos excedentes da chamada geral), estará automaticamente fora da Chamada Geral, podendo 
inserir seu nome na lista e aguardar até o final do período de matrículas para verificar se sobraram vagas remanescentes.  
11.2.13 Persistindo vagas após a Chamada Geral dos Excedentes, será realizada uma nova Chamada Geral, em dia e horário definido pela Diretoria de Políticas de Ingresso e publicada no 
portal http://selecao.ifmt.edu.br/.  
11.2.14 Nas etapas citadas acima (itens 11.2.7 e 11.2.9), o candidato deve ficar atento e obedecer aos dias e horários estabelecidos nas publicações, uma vez que somente  poderão realizar 
inscrição para as vagas, os candidatos que comparecerem impreterivelmente, nos dias e horários definidos. 

DPI

17/07/2019 1/2

https://www.google.com.br/maps/place/R.+Zulmira+Canavarros,+95+-+Centro+Norte,+Cuiabá+-+MT,+78040-505/@-15.5926005,-56.1005105,2072m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x939db190c527edf9:0xba959dadf9e7cc84!8m2!3d-15.5926057!4d-56.0983218
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Zulmira+Canavarros,+95+-+Centro+Norte,+Cuiabá+-+MT,+78040-505/@-15.5926005,-56.1005105,2072m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x939db190c527edf9:0xba959dadf9e7cc84!8m2!3d-15.5926057!4d-56.0983218


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

EDITAL 037/2019 - PROCESSO SELETIVO 2019/2 - CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES

LISTAGEM DA CHAMADA GERAL

Inscrição Nome Nascimento Curso Campus Reserva

DATA DA MATRÍCULA DA CHAMADA GERAL: 18 DE JULHO DE 2019

506476 Diego Maia Brandão 22/11/1991 Técnico em Eletrotécnica Campus Cuiabá Octayde Jorge 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

497721 Bruno Alexandre Gonçalves Profício 16/06/1975 Técnico em Eletrotécnica Campus Cuiabá Octayde Jorge 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

495575 Fabio de Souza Silva 14/07/1984 Técnico em Eletrotécnica Campus Cuiabá Octayde Jorge 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

Conforme o Edital 037/2019:

IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA

RUA PROFESSORA ZULMIRA CANAVARROS, 95, CENTRO NORTE, CUIABÁ-MT

TELEFONE: (65) 3318-1451

 
11.2.8 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.  
11.2.9 Os candidatos aptos a concorrerem a vagas na Chamada Geral, deverão comparecer até as 8h30 no Setor de Registro Escolar do Campus a qual concorreu à vaga, portando os 
documentos necessários para realização da matrícula, conforme descrito no item 12 e subitens deste edital.  
11.2.10 Havendo mais candidatos que o número de vagas disponíveis dentro da reserva de vagas/modalidade de classificação do candidato, será adotado o critério de maior nota (melhor 
classificação).  
11.2.11 O candidato que comparecer e estiver apto a realizar matrícula, terá até as 12h do dia subsequente para entrega de toda a documentação e efetivação da matrícula.  
11.2.12 O candidato que chegar fora do horário previsto, conforme item 11.2.7 (matrícula dos excedentes da chamada geral), estará automaticamente fora da Chamada Geral, podendo 
inserir seu nome na lista e aguardar até o final do período de matrículas para verificar se sobraram vagas remanescentes.  
11.2.13 Persistindo vagas após a Chamada Geral dos Excedentes, será realizada uma nova Chamada Geral, em dia e horário definido pela Diretoria de Políticas de Ingresso e publicada no 
portal http://selecao.ifmt.edu.br/.  
11.2.14 Nas etapas citadas acima (itens 11.2.7 e 11.2.9), o candidato deve ficar atento e obedecer aos dias e horários estabelecidos nas publicações, uma vez que somente  poderão realizar 
inscrição para as vagas, os candidatos que comparecerem impreterivelmente, nos dias e horários definidos. 
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