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O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Cel.
Octayde Jorge a Silva, de acordo com as disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICA a correção do Edital
nº 011/2020 – com relação aos seguintes itens:

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

4.3 (...)

c ) demais estudantesdemais estudantes que não verem documentos comprobatórios de renda cadastrados no campus deverão
preencher devidamente o formulário de inscrição on-linepreencher devidamente o formulário de inscrição on-line  disponível no link
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6  e, através do mesmo link, enviar/upar os documentos digitalizadosenviar/upar os documentos digitalizados
solicitadossolicitados  (os arquivos dos documentos devem estar legíveis) (os arquivos dos documentos devem estar legíveis) no período de 12 a 20 de setembro de 2020.12 a 20 de setembro de 2020.

LEIA-SE:LEIA-SE:

4.3 (...)

c ) demais estudantesdemais estudantes que não verem documentos comprobatórios de renda cadastrados no campus deverão
preencher devidamente o formulário de inscrição on-linepreencher devidamente o formulário de inscrição on-line  disponível no link
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6  e, através do mesmo link, enviar/upar os documentos digitalizadosenviar/upar os documentos digitalizados
solicitadossolicitados  (os arquivos dos documentos devem estar legíveis) (os arquivos dos documentos devem estar legíveis) no período de 15 a 22 de setembro de 2020.15 a 22 de setembro de 2020.

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

5.1. Todos(as) os(as) discentesTodos(as) os(as) discentes  interessados(as) em par cipar da seleção, até mesmo os ingressantes por ações
afirma vas e por cotas de renda; classificados(as) em processos sele vos nas diversas modalidades da assistência
estudantil no ano de 2020; diagnosticados(as) pelo campus sobre a situação de vulnerabilidade dos(as) estudantes
e com cadastro em Programas Sociais de Transferência de Renda do Governo com Número de Iden ficação Social
A vo (NIS), deverão preencher devidamente o formulário de inscrição on-linedeverão preencher devidamente o formulário de inscrição on-line  disponível no link
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6 (é necessário logar em uma conta pessoal de e-mail do Gmail) e
upar/enviar os documentos digitalizados solicitados no período de 12 a 20 de setembro de 2020.12 a 20 de setembro de 2020.

LEIA-SE:LEIA-SE:
5.1. Todos(as) os(as) discentesTodos(as) os(as) discentes  interessados(as) em par cipar da seleção, até mesmo os ingressantes por ações
afirma vas e por cotas de renda; classificados(as) em processos sele vos nas diversas modalidades da assistência
estudantil no ano de 2020; diagnosticados(as) pelo campus sobre a situação de vulnerabilidade dos(as) estudantes
e com cadastro em Programas Sociais de Transferência de Renda do Governo com Número de Iden ficação Social
A vo (NIS), deverão preencher devidamente o formulário de inscrição on-linedeverão preencher devidamente o formulário de inscrição on-line  disponível no link
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6 (é necessário logar em uma conta pessoal de e-mail do Gmail) e
upar/enviar os documentos digitalizados solicitados no período de 15 a 22 de setembro de 2020.15 a 22 de setembro de 2020.

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

6.5. A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 25 de setembro de 2020.

https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6
https://forms.gle/nEKFCVBf7TX47VXx6


6.6. Após a divulgação do resultado preliminar, para apresentação de recurso administra vo contra o resultado
poderá ser realizado no dia 28 de setembro de 2020 unicamente via este link do formulário google:
https://forms.gle/mCBqshwJ5t66dQZk9

LEIA-SE:LEIA-SE:

6.5. A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 28 de setembro de 2020.28 de setembro de 2020.
6.6. Após a divulgação do resultado preliminar, para apresentação de recurso administra vo contra o resultado
poderá ser realizado no dia 29 de setembro de 202029 de setembro de 2020 unicamente via este link do formulário google:
https://forms.gle/mCBqshwJ5t66dQZk9

Cuiabá – MT, 15 de setembro de 2020.
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