
EDITAL 001/2020 - PROCESSO SELETIVO 2020/1 - CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES

4ª CHAMADA

Documentos para matrícula:

Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia;

01 (uma) foto 3 x 4 recente;

Certificado de conclusão do Ensino Médio, original e cópia;

Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente, original e cópia;

Cédula de identidade oficial, original e cópia;

CPF, original e cópia;

Título de Eleitor para os maiores de 18 anos, original e cópia;

Comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo masculino, original e cópia;

Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone (cópia – frente e verso).

Termo de autorização de uso de imagem, conforme idade (anexo I).

Original e cópia legível do CPF do Pai/Mãe ou Responsável legal do candidato menor de 18 anos.

Em caso de candidato estrangeiro:

a) Passaporte com cópias das seguintes páginas: de identificação; do visto; do carimbo de entrada; do carimbo de registro.

b) Histórico escolar e Certificado de conclusão dos estudos do nível médio, ou documento equivalente, com a equivalência de estudos aprovada pelo órgão 

competente no Brasil; e/ou apresentação de protocolo de solicitação junto ao órgão competente de equivalência ambos com data anterior à matricula.

c) Comprovante de situação cadastral do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

d) Protocolo de solicitação de renovação da Cédula de Identidade de Estrangeiro - CIE (antigamente denominado RNE) nos casos onde a validade da CIE estiver 

próxima (30 dias); junto ao Departamento de Polícia Federal. Para o portador de visto permanente, será suficiente a apresentação de Cédula de Identidade de 

Estrangeiro - CIE (antigamente denominado RNE) válido.

O candidato terá que apresentar as cópias legíveis dos documentos, acompanhada do documento original para que sejam comparadas com os originais ou 

autenticada em cartório.

Em conformidade com o Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, somente será exigida cópia autenticada dos documentos necessários para a matrícula, caso 

não seja apresentado o

documento original.
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LISTAGEM DA 4ª CHAMADA

Inscrição Nome Curso Campus Reserva

559998 Raul Guilherme Faria Aguiar Técnico em Química Campus Cuiabá Bela Vista 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

559870 Wellington Rodrigo Xavier Barbosa Técnico em Química Campus Cuiabá Bela Vista 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

559731 Jaqueline da Silva Ferreira Técnico em Química Campus Cuiabá Bela Vista 1- Ampla Concorrência ( Lista Geral )

IFMT - CAMPUS CUIABÁ - BELA VISTA

AVENIDA JULIANO COSTA MARQUES, S/N, BELA VISTA, CUIABÁ-MT

TELEFONE: (65) 3318-5108

DATA DAS MATRÍCULAS DA 4ª CHAMADA: 11 E 12/02/2020
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https://www.google.com.br/maps/place/IFMT+Cuiab%C3%A1+-+Bela+Vista/@-15.5804401,-56.0636807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x939db051212d651d:0x3c3f143830979735!8m2!3d-15.5804453!4d-56.061492
https://www.google.com.br/maps/place/IFMT+Cuiab%C3%A1+-+Bela+Vista/@-15.5804401,-56.0636807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x939db051212d651d:0x3c3f143830979735!8m2!3d-15.5804453!4d-56.061492

