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EDITAL N° 009/2018 - Transferência Externa

o Diretor Geral do IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva no uso de
suas atribuições legais conferidas pela Portaria IFMT nO 860, publicada no D.O.U. de
20/04/2017, torna Público a abertura de Edital para Transferência Externa para o preenchimento
de vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, nos termos e condições
deste Edital;

1.1 Este processo seletivo disponibiliza 100 (cem) vagas para o Curso Superior de Tecnologia em
Segurança Pública deste IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, autorizado pela
Resolução CONSUPIIFMT nO041 de 24 de julho de 2014, para preenchimento no período letivo
2018/1.

1.2 O presente Edital e demais informações pertinentes serão disponibilizadas no endereço
eletrônico do IFMT http://cba.ifmt.edu.br, a partir de 17 de maio de 2018.

~. DAS CONDiÇÕES PARA PARTICIPAç!O N PROCESSO SELETIVO

2.1 São condições para participar deste processo Seletivo de Transferência Externa.

a) Ser aluno regularmente matriculado, ou com trancamento válido, em Cursos Superiores de
Tecnologia em Segurança Pública, devidamente autorizados e/ou reconhecidos pelos órgãos
competentes;

b) Ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) da carga horária total do curso.

3.1 A seleção de que trata este Edital dar-se-á através de análise documental do histórico escolar e
das ementas das disciplinas do curso ofertado.

3.2 O processo seletivo será conduzido por Comissão constituída de cinco servidores e nomeado
pela Direção Geral do Campus.

3.3 Serão analisadas somente solicitação de inscrições com documentação completa, não sendo
permitido o anexo de documentos após a solicitação de inscrição.

3.4 As solicitações de inscrição que não atenderem integralmente às exigências contidas neste
edital serão indeferidas.

~. DA INSCRiÇÃO E DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS

4.1 As inscrições ocorrerão no período de 18 a 28 de maio de 2018, exclusivamente de forma
presencial, a ser realizada no Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, localizado à Rua
Professora Zulmira Canavarros, nO95 - Bairro: Centro-Norte, Cuiabá - Mato Grosso.

4.2 Ao inscrever-se no presente processo seletivo o candidato assume que tem conhecimento das
condições estabelecidas neste edital e as aceita; não podendo alegar desconhecimento posterior.
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4.3 O candidato deverá preencher corretamente o Anexo 11deste Edital e protocolizar com os
demais documentos citados abaixo, no Setor de Protocolo do Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge
da Silva, no período de 18 a 28 de maio de 2018, no horário das 08 horas às 17 horas, de
segunda-feira a sexta-feira:

a) formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo 11);

b) Original e Cópia ou cópia autenticada dos documentos pessoais: carteira de identidade, CPF (ou
documento equivalente) e título de eleitor;

c) Original e Cópia ou cópia autenticada do histórico escolar ou atestado em que constem o
aproveitamento e a carga horária de cada disciplina cursada com a devida aprovação;

d) comprovante do serviço militar para o sexo masculino (cópia e/ou original ou fotocópia
autenticada);

e) declaração da instituição de origem de que o aluno está regulamente matriculado ou com
matrícula válida trancada (Original e Cópia ou cópia autenticada);

f) documento contendo o número e a data de autorização ou reconhecimento do curso da
instituição de origem, caso não conste no histórico escolar;

g) cópia da ementa das disciplinas cursadas com a devida aprovação e assinada pelo responsável
da instituição de ensino.

4.4 O IFMT não se responsabilizará pela não efetivação da inscrição, motivada por questões de
ordem técnica, tais como: falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, documentos faltantes no
processo de inscrição.

4.5 O simples preenchimento do formulário de inscrição não assegura ao candidato que ele esteja
inscrito e nem que esteja apto a participar do processo seletivo. É necessário protocolizar o
formulário de inscrição com todos os documentos descritos no item 4.3.

4.6 Todas as informações prestadas no preenchimento do formulário de inscrição são de total
responsabilidade do candidato.

S. DOS CRITÉRIOS OÊ"AVA[IAC"ÃO

5.1 Na classificação do candidato, serão observados, por ordem de prioridade, os seguintes
critérios:

a) maior número de disciplinas aproveitadas do currículo pleno do curso;

b) menor número de disciplinas a serem cursadas por semestres ou módulos anteriores ao do
enquadramento;

c) menor prazo para integralização curricular;

d) maior média aritmética simples de todas as disciplinas constantes do histórico escolar;

e) menor número de reprovações;

f) o mais idoso.

S. DA DIVULG ÃO DOS RESULTADOS
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6.1 A relação dos candidatos aprovados na 1a chamada, obedecendo ao limite de vagas deste
Edital, será divulgada até o dia 13 de junho de 2018, no endereço eletrônico
http://cba.ifmt.edu.br.

6.2 É responsabilidade dos candidatos inscritos acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

s. DAS MATRíCULAS

7.1 A matrícula dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste Edital será
efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar do IFMT - Campus Cuiabá Cel, Octayde
Jorge da Silva.

7.2 Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria Geral de Documentação Escolar
do IFMT - Campus Cuiabá Cel, Octayde Jorge da Silva, no período de 18 a 20 de junho de 2018,
das 08 horas às 19 horas, munidos dos seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia;
b) 02 (duas) fotos 3X4 recentes;
c) Histórico Escolar do Ensino Médio e certificado de conclusão de curso do Ensino Médio
original, original e cópia.
d) Cédula de identidade oficial, original e cópia;
e) CPF, original e cópia;
f) Comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo masculino, original e
cópia;
g) Comprovante atualizado de residência, como conta de água, luz ou telefone (cópia frente e
verso);
h) Título de Eleitor para os maiores de 18 anos, original e cópia;
i) Documento que comprove que o candidato está regularmente matriculado ou com matrícula
trancada no curso de origem.
j) Documento de transferência expedida pela instituição de origem no prazo máximo de 30
dias contados a partir da entrega de atestado de vaga.

7.3 O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis dos documentos, para que sejam
comparadas com os originais.

7.4 Em conformidade com o Decreto nO9.094, de 17 de julho de 2017, somente será exigido cópia
autenticada dos documentos necessários para a matrícula, caso não seja apresentado o
documento original.

7.5 A falta de um dos documentos relacionados no item 7.2 deste Edital impedirá a
efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, recurso e nem será facultada a matrícula
condicional.

7.6 Não será efetivada a matrícula de estrangeiros sem o visto definitivo de permanência, salvo os
que são beneficiados por acordo de cooperação internacional.

7.7 O candidato que não obtiver aprovação na análise curricular, poderá requerer as cópias dos
documentos protocolados no prazo de até 150 (cento e cinquenta dias) após a data da publicação
da 1a chamada. Depois desse período o processo será destruído pelo Departamento de Ensino do
Campus.
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B. DAS D SPOSIÇÕES GERAIS

8.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do Campus Cuiabá Cel.
Octayde Jorge da Silva, http://cba.ifmt.edu.br/, constituem normas e passam a integrar o presente
edital.

8.2 Perderá o direito a vaga, em qualquer época, o concorrente que usar da apresentação de
documentos ou informações falsas ou de outros meios ilícitos.

8.3 Qualquer reclamação pertinente ao resultado do processo de seleção deverá ser protocolizada
até as 17 horas do 10 dia subsequente à divulgação do resultado, com entrada no protocolo geral
do Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, deste IFMT.

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Campus Cuiabà Cel. Octayde Jorge da Silva.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

,----
cY)~bo-r·

Cristovam Ibano da Silv Júnior
Diretor Geral

Campus Cuiabâ - Odayde Jorge da Silva
Portaria n.· 860. de 1910412017 ·100
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ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA - EDITAL N.o009/2018

I DATA EVENTOS
18 a 28 de maio de Maio de 2018 Período de inscrição
28 de maio de 2018 Último dia para orotocolizar documentação (subitem 4.3)
13 de junho de 2018 Divulqacão do resultado da análise curricular.
18 a 20 de junho de 2018 Período da Matrícula Aprovados (1a chamada)
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ANEXO 11

I NOME:

[ FILlAÇAo [ P~'
MAE:

I_N_._O_R_G -'-I_o_r_g._E_x_p_e_d_id_o_r I_N_O_C_P_F _

I ENDEREÇO COMPLETO:

I_B_A_IR_R_O I_C_E_P T_E_L_E_F_O_N_E I CELULAR

ILD_A_I_A_D_E_N_A_S_C_I_M_E_N_T_O I_N_A_T_U_R_A_L_ID_A_D_E _

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS

Formulário de inscrição (anexo 11)totalmente preenchido, sem rasuras, assinado e datado pelo candidato ou seu
responsável no ato de protocolizar documentação.

Cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e Carteira de serviço militar para o
sexo masculino). O candidato deverá apresentar cópia e original.

Cópia do histórico escolar ou atestado em que constem o aproveitamento e a carga horária de cada disciplina
cursada com a devida aprovação. O candidato deverá apresentar cópia e original.

Documento contendo o número e a data de autorização ou reconhecimento do curso da instituição de origem,
caso não conste no histórico escolar.

Declaração da instituição de origem de que o aluno está regularmente matriculado ou com matrícula trancada.

Cópia da ementa das disciplinas cursadas com a devida aprovação e assinada pelo responsável da instituição de
ensino.

________ MT, de de

ASSINATURA DO REQUERENTE

PARA USO DO IFMT

I INDEFERIDO:
______________ -L _

DEFERIDO:


