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EDITAL 096/2019 e RETIFICADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR DO 
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
 

EDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDITAL IFMT Nº 096/2019 
 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital IFMT nº 096/2019 e 
retificadores, resolve: 
 
I - Retomar as atividades do Concurso Público para Provimento de cargo da carreira de 

professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFMT, que foram suspensas no dia 17 

de março de 2020, conforme cronograma constante do Anexo I, que indica as datas 

previstas para a realização da prova de títulos e procedimento de heteroidentificação, 

admitidas eventuais modificações (antecipação ou adiamento), se necessário, as quais serão 

divulgadas no Diário Oficial da União, bem como na página selecao.ifmt.edu.br, com 

adequada antecedência.  

III - A fim de assegurar o protocolo necessário para que todas as atividades envolvidas no 

concurso público sejam realizadas com observância das normas de segurança que reduzam 

ao máximo a possibilidade de contágio pelo Sars Cov-2, serão adotadas as seguintes ações:  

a) Para entrega dos títulos e procedimento de heteroidentificação, os(as) candidato(as) 

terão acesso aos locais, somente após a verificação da temperatura corporal (do 

punho) por termômetro digital, sem contato físico; 

b) Em atendimento ao Decreto nº 465 de 27/04/2020 do Estado de Mato Grosso, será 

obrigatório para acesso ao local, uso de máscaras, de maneira adequada, cobrindo 

nariz e boca. As máscaras poderão ser feitas de pano ou do tipo cirúrgicas. Aos (às) 

que possuírem sintomas respiratórios é obrigatório o uso da máscara do tipo 

cirúrgica; 

c) A Comissão Organizadora disponibilizará nos locais, álcool em gel e álcool 70% INPM 

para utilização pelos candidatos e colaboradores que atuarão no processo; 

d) No procedimento de heteroidentificação, os(as) membro(as), manterão a distância 

de 2 (dois) metros entre si e entre esses e o(a) candidato(a). E será realizado em sala 

ampla e   todos portando máscaras que cubram o nariz e a boca, e deverão 

permanecer em silêncio, a fim de minimizar possível contágio entre eles ou entre 

eles e membros da banca; 
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e) A Comissão Organizadora de Concurso Público, reserva-se no direito de adotar outras 

medidas sanitárias a fim de minimizar as possibilidades de riscos aos colaboradores e 

candidatos.  

III - A Comissão Organizadora de Concurso Público, reitera aos candidatos a necessidade de 

observância do item 15 e subitens do Edital, com respectivas alterações de datas constante 

do Anexo I deste documento e também os subitens 15.2.1; 15.2.2 e 15.2.3 do edital 

retificador 01, publicizado no dia 18/10/2019. Aos candidatos as vagas reservadas, além dos 

itens supracitados, devem atentar-se ao item 11 e subitens do Edital 096.2020. 

IV - Todas as informações devem ser acompanhadas pelo http://selecao.ifmt.edu.br. 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE RETOMADA 

ETAPA - ATIVIDADE DATA  LOCAL 

Convocação para entrega dos Títulos 29/09/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Convocação dos candidatos para a Banca de 
Heteroidentificação das vagas reservadas aos 
candidatos pretos e pardos. 

29/09/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Realização da Banca de Heteroidentificação 
das vagas reservadas aos candidatos pretos e 
pardos. 

08/11/2020 Será disponibilizado 
endereço em 

http://selecao.ifmt.edu.br 

Entrega de Títulos/Documentos, referentes à 
Prova de Títulos. 

08/11/2020 Será disponibilizado 
endereço em 

http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação dos resultados da 
Heteroidentificação dos candidatos pretos e 
pardos. 

09/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra o resultado da 
Heteroidentificação dos candidatos pretos e 
pardos. 

10 e 11/11/2020 dpi.concurso@ifmt.edu.br 

Resultado da análise dos recursos contra o 
resultado da Heteroidentificação dos 
candidatos pretos e pardos, junto à Comissão 
de Heteroidentificação complementar.  

13/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
mailto:dpi.concurso@ifmt.edu.br
http://selecao.ifmt.edu.br/
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Divulgação da pontuação na Prova de Títulos. 16/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra a pontuação obtida na Prova 
de Títulos. 

16 e 17/11/2020 dpi.concurso@ifmt.edu.br 

Divulgação do resultado da análise dos 
recursos contra a pontuação obtida na Prova 
de Títulos. 

23/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação da pontuação na Prova de Títulos 
após análise dos recursos. 

23/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

Divulgação do Resultado preliminar do 
Concurso. 

23/11/2020  http://selecao.ifmt.edu.br 

Recursos contra o Resultado Preliminar, 
conforme subitem 17.10 do edital nº 
096/2019. 

24 e 25/11/2020 dpi.concurso@ifmt.edu.br 

Divulgação do Resultado Final do Concurso 27/11/2020 http://selecao.ifmt.edu.br 

 

 
                                                                                            Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

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

Decreto Presidencial de 11/04/2017 
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