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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 18/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021;

Considerando a PORTARIA 16/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 31/01/2022, que trata das deliberações da comissão local de
Covid sobre o retorno das atividades presenciais no Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva;

RESOLVE:RESOLVE:

I –  Retificar os itens I e II, conforme segue:

 Onde se lê: Onde se lê:

Definir  que o Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva encontra-se na Fase 4 Nível de Gravidade Muito Baixa, a par r de 31 de janeiro
de 2022, segundo a análise dos indicadores: Taxa de transmissão comunitária (Fase 1), Redução do número de óbitos (Fase 1),
Capacidade de atendimento na rede hospitalar (Fase 2), Cronograma de vacinação (Fase 4), Disponibilidade de vacinação (Fase 4).

Leia-se:Leia-se:

Definir  que o Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva encontra-se na Fase 4 Nível de Gravidade Muito Baixa, a par r de 31 de janeiro
de 2022, segundo a análise dos indicadores: Taxa de transmissão comunitária , Redução do número de óbitos, Capacidade de
atendimento na rede hospitalar, Cronograma de vacinação , Disponibilidade de vacinação .

Onde se lê:Onde se lê:

Definir o retorno das atividades presenciais em 01.02.2022

Leia-se:Leia-se:

Definir o retorno das atividades presenciais em 07.02.2022

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 01/02/2022 10:49:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 01/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 19/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021  e considerando o OFÍCIO Nº 6/2022 -

CBA-DCOM/CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT.

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Organizadora do Ciclo de
Palestras, Oficinas e Mesas Redondas do Departamento de Computação para o período 2022/1, deste IFMT, Campus Cuiabá – Cel.
Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

Juliana Fonseca Antunes (1458878) Presidente;Juliana Fonseca Antunes (1458878) Presidente;
Aldo Antonio Vieira da Silva (1222376);
Ana Claudia Pinto (2401463);
Constantino Dias da Cruz Neto (3284098);
Ed Wilson Tavares Ferreira (1317271);
Gerson Kazuyoshi Kida (1602704);
Giuliano Robledo Zucoloto Moreira (1973370);
Inara Aparecida Ferrer Silva (1214040);
Mauricio Prado Catharino (2545218);
Monica Cristiane Moreira Crispim Lins (1284701);
Rairene Fagundes (1914277);
Ruy de Oliveira (2058924);
Valtemir Emerencio do Nascimento (1548994);

II – Esta Portaria entre em vigor a partir de sua assinatura;

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 01/02/2022 10:50:16.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 01/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

299369
1dbf83c699

PORTARIA 19/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022



BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 3/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT

CADASTRO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 1º SEMESTRE 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ, CEL. OCTAYDE JORGE DA 

SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, faz saber que está aberto o processo de inscrição no 

Programa de Assistência Estudantil (PAE), destinado exclusivamente aos estudantes ingressantes e veteranos regularmente matriculados/as neste campus observando os critérios do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil, aprovado pelo Decreto nº 7234/2010 e das Resoluções CONSUP/IFMT nº115/2016, nº 094/2017 e nº095/2017.

1. DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE)

1.1. O Programa de Assistência Estudantil (PAE) tem como principal objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos/as os/as estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de retenção e de evasão decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômica.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1. O PAE é destinado prioritariamente aos/às estudantes de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo apoiar a permanência e êxito dos estudantes na 
instituição.

2.2. Entende-se por baixa renda, via de regra, aquele estudante cuja renda per capita familiar seja não superior a 1 ½ salário mínimo nacional vigente.

2.3. Entende-se por vulnerabilidade social as situações de desproteção, insegurança, riscos e instabilidade causadas pela pobreza, precariedade no trabalho, questões ligadas ao pertencimento 
espacial, étnico-racial, social e cultural, impedindo o acesso aos direitos sociais, aos serviços sociais básicos e aos bens materiais e culturais.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. Poderão realizar a INSCRIÇÃO todos/as os/as estudantes regularmente matriculados no Campus Octayde Jorge da Silva.

3.1.2. Fica vetada a participação deste edital estudantes que estejam em pendência de prestação de contas referente a auxílios financeiros de anos anteriores.

3.2. Para realizar a inscrição:

3.2.1. Todos(as) os(as) discentes interessados(as) em participar da seleção, até mesmo os ingressantes por ações afirmativas e por cotas de renda; estudantes 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 Identificação Social Ativo 
(NIS) deverão preencher devidamente a ficha de inscrição on-line disponível no link https://forms.gle/KJxXadYyGqvb4FPA8 (é necessário logar em uma conta pessoal de e-mail do 
Gmail) e enviar a ficha.

3.2.2. Depois do envio, o estudante deverá imprimir essa ficha de inscrição e assiná-la.

3.2.2.1. Caso o estudante seja menor de idade, o responsável deverá assinar também.

3.2.2.2. É obrigatório a assinatura do estudante e do responsável (caso de menor).

3.2.3. o/a estudante deverá separar todos os documentos exigidos neste edital (item 9) e compilar em um único documento (tutorial disponível em: ANEXO VII).  

3.2.3.1. Colocando a ficha de inscrição no início, seguida de todos os documentos comprobatórios. 

3.2.4. Enviar um e-mail para inscricao.cae.cba@ifmt.edu.br com o assunto: “Inscrição para o Edital de Assistência Estudantil 2022/1”.

3.2.4.1. Após o envio da documentação, será feita a inscrição via SUAP e enviado para o aluno a capa do processo criado como comprovante de inscrição.

3.2.4.2. O prazo para envio do comprovante de inscrição será até 10 dias após o envio da documentação.

3.3. O período de inscrição será de acordo com o Cronograma, item 6 deste Edital.

3.4. Os/As estudantes que ingressaram no IFMT pela reserva de vagas para candidatos/as com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) por pessoa estão dispensados 
do envio da documentação de identificação e de renda. 

3.4.1. Os/As estudantes que ingressaram no IFMT pela reserva de vagas para candidatos/as com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) por pessoa deverão 
realizar a inscrição preenchendo a ficha de inscrição e o disposto no item 3.2.1.

3.5. Como parte do processo de inscrição, todos/as os/as estudantes deverão obrigatoriamente enviar sua documentação via e-mail, conforme indicado no item 3.2.4 do Edital. 

3.5.1. Caso o estudante não consiga efetuar sua inscrição on-line, será disponibilizado um atendimento presencial conforme o item 6 (seis) do Edital. 

3.5.1.1. Nessa situação, o estudante deverá trazer sua documentação já digitalizada e salva em um pen-drive para agilizar o processo de inscrição. Não será feita digitalização da 
documentação.

3.5.2 Vídeos tutoriais para consulta sobre o passo-a-passo para realizar a inscrição podem ser consultados Anexo VIII.

3.6. O deferimento (aprovação) da inscrição nos auxílios se dará mediante a análise da documentação enviada pelo SUAP e da consulta à situação de matrícula no 1º semestre de 2022.

3.7. É obrigatória a assinatura nos anexos (formulários) pelo/a estudante e familiares.

3.8. O envio da documentação, no caso dos/as estudantes menores de 18 anos, implica o conhecimento dos/as responsáveis legais pelos documentos enviados e pelas informações prestadas.

3.9. O IFMT não se responsabilizará pela solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

3.10. O estudante poderá fazer somente uma inscrição para este edital.

3.10.1. Estudante que enviar e-mail mais de uma vez solicitando a inscrição, será considerado o primeiro envio para inscrição.

3.10.2. Caso o estudante deseje retificar sua inscrição durante o período de inscrição, enviar e-mail com o assunto: "Retificação de Inscrição Assistência Estudantil 2022/1".

3.11. O não envio dos documentos solicitados neste Edital implica na desclassificação do candidato.

4. DAS MODALIDADES DE AUXÍLIOS, DOS REQUISITOS E VALORES

4.1. Os auxílios contemplados neste edital compreendem e demandam:



MODALIDADE

DE AUXÍLIO

DESCRIÇÃO REQUISITOS E 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS

VALOR DO 

AUXÍLIO

DURAÇÃO DO 

AUXÍLIO

Alimentação Destinado a assegurar 

uma refeição nos dias 

letivos do ano de 2022, 

quando houver o retorno 

presencial das 

atividades, ou de outra 

modalidade a ser 

divulgada pela CAE 

conforme 

disponibilidade 

orçamentária.

O/A estudante deverá 

assinalar na ficha “auxílios 

pretendidos” a modalidade 

Alimentação.

Não se aplica Um semestre 

letivo, podendo 

ser mantido após 

renovação.

Moradia Destinado 

exclusivamente aos/às 

estudantes que não 

possuem domicílio nesta 

cidade, dependentes do 

pagamento de aluguéis 

e/ou diárias de 

pensionato ou afins, que 

não residem com suas 

famílias e que mudaram 

para a cidade de Cuiabá 

em razão do ingresso no 

IFMT.

O/A estudante deverá 

assinalar na ficha  “auxílios 

pretendidos” a modalidade 

Moradia e comprovar que 

reside, ou residia antes de se 

matricular no IFMT, em um 

raio de distância acima de 50 

km do campus, em outro 

município ou zona rural, por 

meio da entrega de 

comprovante do antigo 

endereço. Caso o aluno não 

possua o contrato de aluguel, 

deverá preencher e entregar 

o Anexo V (Declaração de 

Aluguel) deste Edital. Caso 

o/a estudante ainda não 

esteja residindo no imóvel 

alugado, no ato da inscrição 

no Programa, terá 45 dias 

após o deferimento do 

pedido para apresentar a 

documentação de aluguel do 

imóvel em que irá residir.

R$400,00 

mensais

Um semestre 

letivo, podendo 

ser mantido após 

renovação.

Transporte Destinado 

exclusivamente aos/às 

estudantes que moram 

em Várzea Grande e 

baixada cuiabana, para 

auxiliar no pagamento do 

transporte público.

O/A estudante deverá 

assinalar nana ficha  

“auxílios pretendidos” a 

modalidade Transporte.

O estudante deverá informar 

em formulário próprio 

(ANEXO VI) as linhas de 

ônibus que utiliza para se 

deslocar até a escola. E 

deverá apresentar um 

comprovante de endereço 

recente (menos de 2 meses). 

De acordo com 

a 

disponibilidade 

orçamentária 

do Campus.

Um semestre 

letivo, podendo 

ser mantido após 

renovação.

Digital O apoio financeiro para 

aquisição de 

equipamentos de 

acessibilidade para a 

inclusão digital.

O/A estudante deverá 

assinalar na ficha  “auxílios 

pretendidos” a modalidade 

Digital.

Não poderão participar dessa 

modalidade de auxílio 

estudantes contemplados 

com auxílio digital em editais 

anteriores.

De acordo com 

a 

disponibilidade 

orçamentária 

do Campus.

Parcela única

Auxílio didático 

pedagógico 

(material)

Tem objetivo de 

contribuir com o custeio 

da compra de materiais 

didático - pedagógicos 

necessários para um bom 

aproveitamento 

acadêmico do/a 

estudante no curso. 

O/A estudante deverá 

assinalar na ficha  “auxílios 

pretendidos” a modalidade 

Auxílio didático. 

O auxílio será pago, 

mediante disponibilidade 

orçamentária.

R$ 100,00 

(valor sujeito a 

alteração)

É possível ser 

ofertado o 

referido auxílio 

nos dois 

semestres.

Cessão de 

Armários

Tem com objetivo: 

1. facilitar o 

transporte e 

conservação do 

material didático;

2. proporcionar 

maior segurança 

e comodidade;

3. redução do 

material a ser 

transportado pelo 

estudante.

Terão prioridade na cessão 

dos armários os estudantes 

nas seguintes condições:

a. Prioridade médica: 

estudantes que 

apresentarem 

atestado médico com 

CID, expedido há 

menos de 1 ano.

b. Prioridade por 

distância e tempo de 

deslocamento para 

chegar ao campus: 

estudantes que 

residem longe do 

campus e demandam 

mais tempo de 

deslocamento, bem 

como estudantes que 

Não se aplica Um semestre 

letivo, podendo 

ser mantido após 

renovação.



utilizam várias linhas 

de ônibus para 

chegar até a escola.

c. Prioridade para 

bolsista de programa 

de monitoria 

voluntária ou não, 

para bolsista de 

iniciação científica 

ou extensão,  e para 

estagiário: estudantes 

quem passam tempo 

integral na instituição 

para atividades de 

ensino, pesquisa e 

extensão, e para 

estágio remunerado 

ou não.

4.2. Os estudantes poderão acumular mais de um auxílio e/ou bolsas da assistência estudantil, em diferentes modalidades da ação 2994, respeitando o teto de acordo com as resoluções do IFMT 
vigentes.

4.3. Poderão acumular também os auxílios com bolsas de pesquisa e extensão.

4.4. Nas possibilidades de acúmulo de bolsas/auxílios, a comissão responsável pela análise deverá considerar o conjunto das vulnerabilidades deste estudante, bem como, o impacto na lista de 
espera/classificação de outros estudantes também vulneráveis.

5. DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

5.1. Não poderão participar deste edital: 

a) estudantes com matrícula trancada ou matrícula em aberto; 

b) estudantes que já concluíram todos os componentes curriculares do curso, inclusive estágio e TCC; 

c) estudantes de cursos não presenciais.

d)Estudante que tenha sofrido suspensão, por infração disciplinar, nos termos do Regimento Interno Disciplinar do Discente do IFMT Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva, nos últimos 

06 (seis) meses.

f) Estudantes que não prestaram contas de auxílios financeiros recebidos pela escola.

6. DO CRONOGRAMA

6.1 Os/As interessados/as na inscrição no Programa de Assistência Estudantil devem observar ao seguinte calendário:

INSCRIÇÃO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

Pedido de inscrição via e-mail ou presencial

Link do formulário: 
https://forms.gle/KJxXadYyGqvb4FPA8

03 a 11 de fevereiro de 2022

Análise das inscrições 14 de fevereiro a 07 de 
março de 2022

Previsão da Divulgação do Resultado 
Preliminar

09 de março de 2022

Período para entrega de Recursos via e-mail 10  de março de 2022

Período para análise de Recursos 11 de março de 2022

Previsão da Divulgação do Resultado Final 15 de março de 2022

7. DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E INSCRIÇÃO PRESENCIAL

7.1. Caso os/as estudantes tenham dúvidas nos procedimentos a serem realizados, disponibilizamos os seguintes canais de comunicação:

7.1.1. Dúvidas e orientações gerais pelo e-mail: cae.cba@ifmt.edu.br. Escrever no campo assunto “Dúvidas sobre a inscrição no PAE”.

7.1.2. Dúvidas e orientações gerais pelos grupos da CAE.

7.1.2.1. Durante o período de inscrição os grupos ficarão abertos para esclarecimentos de dúvidas.

7.1.2.2. Links de acesso aos grupos da CAE:

Grupo 1 - https://chat.whatsapp.com/BQ79CeFKiba1ZfHbtuTEjn

Grupo 2 - https://chat.whatsapp.com/Gn4LcgsMnfFBW3HsWHkQ7N

Grupo 3 - https://chat.whatsapp.com/CEC3zROh9leLv5mXmp5ec1

Grupo 4 -https://chat.whatsapp.com/K8LBHzTyTRg9JMUkftom2R

Grupo 5 - https://chat.whatsapp.com/JZ4yHEkCmxl9ChygMgqMCz

Grupo 6 - https://chat.whatsapp.com/EqI5Pn89pNzAZuZWPBjWDJ

Grupo 7 - https://chat.whatsapp.com/Bia6gsmZ4DP0FROYJdwFqh

7.1.2.3. Não é necessário estar em todos os grupos. Escolha somente um grupo para participação.

7.2. Inscrição presencial na Coordenação de Apoio ao Estudante



7.2.1. A inscrição presencial somente mediante agendamento prévio: 98161-2052 

8. DA VIGÊNCIA, DAS VAGAS E DOS PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS

8.1. A vigência dos auxílios para os/as estudantes contemplados/as será de MARÇO/2022 a JUNHO/2022, com previsão de renovação no segundo semestre de 2022 de acordo com o calendário 
do ano de 2022 aprovado e divulgado.

8.2. Na renovação será verificado:

8.2.1. A situação de matrícula dos/as estudantes. 

8.2.2. A análise da condicionalidade de frequência escolar de no mínimo 75% deverá ser feita pelos Departamentos ao qual o(a) estudante está vinculado(a). Esse pedido de análise dessa 
condicionalidade será feito pela Coordenação de Apoio ao Estudante - CAE entre o 1º e o 5° dia útil do mês. Os departamentos terão até o dia 15 do mesmo mês para responder 
oficialmente. A CAE terá até o dia 20, deste mesmo mês para informar a Direção de Administração e Planejamento — DAP se os(as) estudante atendem a condicionalidade de frequência 
para ser considerados(as) aptos a continuar recebendo o auxílio estudantil.

8.2.3. O desempenho acadêmico, no qual o aluno não poderá estar com notas abaixo da média e nem ter sofrido nenhuma suspensão, por infração disciplinar, nos termos do Regimento 
Interno Disciplinar Discente do IFMT — Campus Cuiabá — Cel. Octayde Jorge da Silva.

8.3. É de responsabilidade do/a estudante informar qualquer mudança nas informações prestadas, inclusive a necessidade de atualização dos dados bancários, assim como informar sobre pedidos 
de trancamento e/ou cancelamento de matrícula.

8.4. Os auxílios concedidos por este Edital são válidos por 01 (um) semestre letivo, podendo ser mantidos após o processo de renovação.

8.5. A quantidade de vagas será divulgada no resultado final de cada auxílio previsto neste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária da Instituição.

8.6. Atrasos no pagamento dos auxílios (recebidos em dinheiro) poderão ocorrer em decorrência dos prazos para a liberação orçamentária e financeira por parte do Governo Federal.

9. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA A INSCRIÇÃO

9.1.Os/as estudantes deverão anexar, os seguintes documentos, conforme orientações abaixo:

Documentação básica do/a estudante:

❖  RG e CPF

❖Cópia legível de comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica, 
internet OU telefone) (Pode ser em nome do/a estudante ou de algum familiar).

❖ Cópia legível de comprovante bancário onde conste: nome do estudante, número da 
agência, número da conta bancária e nome do banco e modalidade (conta corrente ou 
poupança). O comprovante bancário pode ser foto do extrato bancário, foto do app do 
banco e/ou foto legível frente e verso do cartão do banco que contenha as informações do 
nome do banco, agência, conta corrente ou poupança e nome do titular da conta. 

❖ Apresentar o Espelho do Cadastro Único, caso esteja inscrito, considerando que o 
CADÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
disponível em: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

❖ Comprovante de renda (obrigatório para estudantes que tenham 18 anos ou mais) - 
Para verificar o comprovante exigido, consultar o quadro abaixo que detalha as 
diversas situações de trabalho e/ou renda.

Documentação dos/as familiares que residem com o/a estudante:

❖ Cópia legível de RG ou CNH (carteira nacional de habilitação) - de todos os membros 
da família

❖ Cópia legível do CPF (de todos os membros da família)

❖ Menores de 18 anos - apresentar certidão de nascimento caso não possuam RG

❖ Comprovante de renda (para os membros que tenham 18 anos ou mais): Para 
verificar o comprovante exigido, consultar o quadro abaixo que detalha as diversas 
situações de trabalho e/ou renda.

Documentação referente à comprovação de renda de TODOS os membros que 
residem na família maiores de 18 anos, incluindo os/as estudantes.

(Os comprovantes de renda devem ser referentes aos meses de: JANEIRO OU 
FEVEREIRO de 2022.)

Aqueles que estão desempregados: preenchimento de declaração de Pessoa 
Desempregada ou Sem Renda (ANEXO I), e foto da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) das seguintes páginas: página da foto, página da qualificação civil (dados 
pessoais) e página com o último registro em carteira e a próxima página em branco. Caso 
tenha sido demitido recentemente, anexar termo de rescisão do último contrato de trabalho 
digitalizado e respectivas parcelas do seguro desemprego.

Aqueles que trabalham formalmente (registro em carteira de trabalho): anexar 
contracheque/holerite referente ao mês de JANEIRO OU FEVEREIRO ou declaração do 
empregador, constando cargo e salário mensal atualizado. Caso o pagamento não tenha 
valor fixo mensal, o/a estudante deverá anexar os 3 últimos holerites para cálculo da média 
mensal (dezembro, janeiro e fevereiro).

Autônomos e trabalhadores informais (sem registro na carteira): Declaração de 
Trabalho Autônomo (ANEXO II) E foto da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) das seguintes páginas: página da foto, página da qualificação civil (dados 
pessoais), a página com o último registro em carteira e a próxima página em branco.

Aposentado e/ou pensionista e/ou em auxílio doença: anexar comprovante do 
recebimento do benefício de órgão previdenciário privado ou público em que conste o 
nome, o número do benefício e o valor (meses de referência: janeiro e fevereiro).



Pessoas com necessidades especiais e/ou idosos/as: caso receba BPC/LOAS, anexar 
comprovante de recebimento do benefício referente aos meses de  janeiro e fevereiro E  
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) das seguintes páginas: página da foto, 
página da qualificação civil (dados pessoais) e página com o último registro em carteira e a 
próxima página em branco.

Empresário, microempresário e comerciante formal: declaração atualizada 
comprobatória de percepção de rendimentos assinada pelo contador/a - DECORE;

Microempreendedor Individual (MEI): cópia da mais recente declaração anual de 
Simples Nacional;

Funcionário ou Servidor Público: anexar holerite/contra-cheque referente aos meses de 
janeiro e fevereiro. No caso de desemprego, anexar documento de exoneração ou demissão.

Aqueles que foram recém-contratados: anexar páginas de identificação da carteira de 
trabalho, da qualificação civil e contrato vigente OU holerite atualizado.

Estagiário: Termo de compromisso de estágio constando o valor da remuneração 
atualizado OU declaração da empresa constando o valor da remuneração OU extrato 
bancário atualizado onde conste a remuneração. (meses de referência janeiro e fevereiro)

Aqueles maiores de dezoito anos que não trabalham ou que possuam Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) em branco: Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) das seguintes páginas: página da foto, página da qualificação civil (dados 
pessoais) e página com o último registro em carteira e a próxima página em branco e o 
Anexo I.

Bolsista (PIBID, PIBIC, CNPq/CAPES, FAPESP, Ensino, Pesquisa e Extensão, etc): 
Anexar declaração do professor orientador com o valor da bolsa e a vigência OU extrato 
bancário juntamente com declaração do aluno informando qual a bolsa e sua vigência ou 
termo de compromisso próprio do projeto.

Estudante ou familiar que recebe ajuda de custo dos familiares: Anexar Declaração de 
Renda – Ajuda de Custo (Anexo III). Obs.: Caso o/a aluno/a tenha apenas a renda de ajuda 
de custo, preencha o referido anexo.

Estudantes e/ou familiares que recebam Pensão Alimentícia: Preencher o Anexo IV.

Proprietário ou locatário de imóvel (eis) de aluguel: Contrato(s) de locação ou do(s) 
recibo(s).

9.2. O estudante deve verificar a documentação específica do auxílio que está pretendendo concorrer no quadro do item 4.1.

9.3. É dever do estudante a leitura e separação dos documentos necessários.

10. DA ANÁLISE ECONÔMICA

10.1 A análise econômica será feita com base na renda per capita declarada e comprovada pelo/a estudante. A renda per capita consiste na soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as 
pessoas da família a que pertence o/a estudante dividido pelo número de membros da família. Entende-se por família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente 
ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.

10.2. A análise das informações declaradas na ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios do/a estudante requerente.

10.3. É de responsabilidade do/a estudante acompanhar as convocações/solicitações e a divulgação do resultado preliminar e final do processo de inscrição do PAE.

10.4. Os estudantes serão classificados em ordem crescente de renda per capita.

10.5. Havendo empate entre um/a ou mais candidatas/os, será selecionada/o, prioritariamente, a/o estudante que:

I - seja PCD - Pessoa com Deficiência;

II - seja beneficiária/o de Programa de Transferência de Renda;

III - tenha filhas/os com idade de até 4 (quatro) anos incompletos;

VI - não possua outras modalidades de bolsas ou benefícios institucionais.

IV - possua o maior número de integrantes no grupo familiar.

11. DOS RESULTADOS 

11.1. O resultado preliminar e final será divulgado:

11.1.1. no site da escola: https://cba.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/editais-2022/

11.1.2. nos Grupos da CAE 

11.2 A quantidade de vagas será divulgada no resultado final de cada auxílio previsto neste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária da Instituição.

12. DO RECURSO AO RESULTADO PRELIMINAR

12.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o/a estudante poderá entrar com pedido de recurso no período indicado no calendário apresentado no item 6 deste Edital. 

12.2. Para questionar o resultado preliminar, o estudante deverá enviar um e-mail para inscricao.cae.cba@ifmt.edu.br, com o assunto “Recurso ao Edital de Assistência Estudantil 2022/1” e 
colocar sua justificativa e documentação comprobatória.



12.3. Ao indeferimento por motivo de descumprimento às regras do Edital não caberá recurso.

12.4 Não caberá recurso referente ao resultado final.

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS

13.1. O/a estudante deve acompanhar os resultados que serão disponibilizados no site (cba.ifmt.edu.br), bem como acompanhar as possíveis comunicações/convocações da Coordenação de 
Apoio ao Estudante por meio do correio eletrônico.

13.2. O período previsto para a divulgação do resultado poderá sofrer alteração dependendo do número de inscritos. 

13.3. Os resultados serão divulgados pelo NÚMERO DE MATRÍCULA DO/A ESTUDANTE. 

13.4. O/a estudante que solicitar o auxílio moradia terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o deferimento, para a apresentação da cópia do contrato de locação do imóvel ou a declaração 
do locatário (caso o contrato em questão não contenha o nome do estudante). Este documento é requisito para a manutenção do auxílio moradia. A não apresentação do contrato no prazo 
estabelecido implica no cancelamento do auxílio moradia.

13.4.1. O estudante mensalmente deverá enviar à CAE o comprovante de de pagamento do aluguel. “O envio deverá ser feito a cae.cba@ifmt.edu.br, com assunto: Auxílio Moradia Mês 
XX - Estudante XXX (Nome completo do estudante)”.

13.4.2. As/Os estudantes desligadas/os do Auxílio Moradia em decorrência de ausência de prestação de contas somente poderão solicitar novamente o Auxílio Moradia após regularizar a 
pendência junto à CAE.

13.5 O/a estudante deverá conhecer os critérios de manutenção dos auxílios, seus direitos e cumprir suas obrigações referentes ao Programa de Assistência Estudantil do IFMT. Os/as estudantes 
cujos pedidos de auxílio(s) forem deferidos ficam obrigados a seguir as condicionalidades estabelecidas pelas Resoluções CONSUP/IFMT nº115/2016, nº 094/2017 e nº095/2017.

13.6. Cabe ao/a estudante solicitar à Coordenação de Apoio ao Estudante, por e-mail (cae.cba@ifmt.edu.br), a atualização dos dados bancários, o desligamento do PAE, em caso de desistência 
do curso, trancamento de matrícula e/ou vontade própria.

13.7. Cabe ao/a estudante acompanhar o(s) comunicado(s) de renovação a serem informados pela Coordenação de Apoio ao Estudante e realizarem o pedido de renovação no prazo previsto.

13.8. Caso a qualquer tempo seja identificado o recebimento indevido de algum auxílio pelo/a estudante, o mesmo terá que devolver o valor aos cofres públicos da União por meio de Guia de 
Recolhimento da União – GRU.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Constatada, a qualquer tempo, irregularidades na documentação e nas informações prestadas pelo/a estudante, será realizado o desligamento deste/a do PAE e o caso será encaminhado para 
análise e tomada de medidas legais cabíveis.

14.2. O/a estudante selecionado por este Edital fica sujeito ao cumprimento das regras e normas que atualmente regem a Política de Assistência Estudantil do IFMT, bem como às regras que 
venham a ser regulamentadas. É responsabilidade do/a estudante (ou do seu responsável legal, para os/as alunos/as menores de 18 anos) acompanhar todas as informações referentes ao Programa 
de Assistência Estudantil que forem publicadas, através de comunicado(s). 

14.3. É de responsabilidade do estudante contemplado nesse Edital acompanhar o processo de Renovação de vínculos com a Assistência Estudantil que ocorre semestralmente, por meio de 
Edital de Renovação publicado pela CAE.

14.4. A análise socioeconômica da/o estudante contemplada/o poderá, a qualquer tempo, ser objeto de revisão pela CAE, se considerar necessário ou mediante denúncia, podendo solicitar 
documentação complementar, convocar para entrevista, realizar visita domiciliar, entre outras medidas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da situação.

14.4.1. A/O estudante não deixará de receber os benefícios e/ou auxílios ao qual faz jus, durante a reanálise socioeconômica, salvo se estiver fora das condições regulares de participação 
no programa de Assistência Estudantil ou se não houver disponibilidade orçamentária.

14.5. O pagamento segue trâmites operacionais internos ao IFMT, podendo sofrer alterações em situações de força maior, inclusive aquelas ocorridas quando da mudança do exercício financeiro 
ou de atrasos no repasse de recursos orçamentários do PNAES.

14.6. Não haverá pagamento de valores retroativos, sendo a/o estudante inserido na folha de pagamento a partir da assinatura do termo de compromisso e envio de dados bancários por e-mail 
para a CAE.

14.7. A concessão de acesso subsidiado ao Restaurante Estudantil ocorrerá a partir da assinatura do termo de compromisso.

14.8. Serão retirados da folha de pagamentos os estudantes que: solicitarem exclusão, por meio de processo via SUAP, do Programa de Assistência Estudantil; colarem grau; tiverem cumprido o 
tempo máximo de integralização do curso (nos termos da Resolução CONSEPE nº 68/2014); não estiverem com matrícula ativa no curso; não tiverem sido renovados no processo de renovação 
de vínculos com a Assistência Estudantil; estiverem em discordância com as normas previstas por este edital de cadastramento, em qualquer tempo.

14.9. As informações prestadas neste processo seletivo, bem como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade da/o estudante e a constatação de fraude neste processo seletivo 
poderá levar a sanções administrativas (nos termos do art. 17, I, da Resolução CONSUNI no. 17, de 18 de novembro de 2004), sem prejuízo das responsabilizações civis ou criminais, de acordo 
com os artigos 298-299 do Código Penal Brasileiro.

14.10. Estudante auxiliado e com pendências de Prestação de Contas ficarão impedidos de participar de Editais publicados pela CAE.

14.11. A participação do/a estudante neste processo seletivo implica a aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.

14.12. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Direção Geral do Campus Cuiabá, pela Diretoria de Ensino e pela Coordenação de Apoio ao Estudante.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

Alceu Aparecido Cardoso
Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021



ANEXO I

DECLARAÇÃO SEM RENDA OU DESEMPREGADO

Eu,_________________________________________________,RG__________________________________, CPF______________________, residente na Rua 

________________________________________________________,nº____________, Bairro___________________________,Cidade ________________________________ declaro, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, que não recebo atualmente salários, proventos, pensões, aposentadorias, comissões, pró-labore, DECORE, rendimentos do trabalho informal ou autônomo, rendimentos 

recebidos do patrimônio ou quaisquer outros.

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Campus São Paulo do IFSP, qualquer alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória

Caso a família não tenha renda nenhuma, informe o gasto médio mensal das despesas familiares e como os mesmos tem sido custeados: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Junto a este anexo é necessário enviar as seguintes páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): página da foto, página da qualificação civil, página do último registro (se 

houver) e página seguinte em branco .

Caso não possua carteira de trabalho de trabalho assinale abaixo:

 (   ) não possuo carteira de trabalho    

                        

Cuiabá, ____ de __________________ de 2022.

__________________________

Assinatura do estudante

*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA

Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO/TRABALHADOR(A) INFORMAL

 

Eu,________________________________________________________________________,   RG _________________, CPF_________________________, residente na                             Rua 

__________________________________________________________________, nº____________, Bairro_____________, Cidade _____________________declaro para os devidos fins, que não 

mantenho vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica, mas que exerço atividade autônoma como: ___________________________________e percebo rendimentos no valor de R$ 

________________________ mensalmente.

Junto a este anexo é necessário enviar as seguintes páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): página da foto, página da qualificação civil, página do último registro (se 

houver) e página seguinte em branco .

Caso não possua carteira de trabalho de trabalho assinale abaixo:

 (   ) não possuo carteira de trabalho    

 

Cuiabá, ____ de __________________ de 2022.

__________________________

Assinatura do estudante

 *Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA

Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.



 ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RENDA - AJUDA DE CUSTO

ALUNO/ OUTRO MEMBRO FAMILIAR

 

Eu, ___________________________________________________ abaixo-assinado(a), de nacionalidade _______________________, nascido(a) em___ / ___ / __, no município de 

___________________________________________, no estado de _______, filho(a)de ____________________________________________________e de 

____________________________________________________, residente e domiciliado(a) na Rua:  _________________________________________________, portador(a) do RG 

____________________________ e do CPF _______________________________, DECLARO, sob as penas da Lei (*), que recebo ajuda de custo do(a) meu/minha 

______________________________ no valor de R$ ________________________________.

 

  

Cuiabá, ____ de __________________ de 2022.

__________________________

Assinatura do estudante

Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA

Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

 



ANEXO IV

PENSÃO ALIMENTÍCIA

 

Eu, ______________________________________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do CPF nº ________________________________, residente e 

domiciliado (a) à rua___________________________________________________ nº______ Bairro _________________________Cidade________________, declaro, para os devidos fins, que 

pago pensão alimentícia para ______________________________________________________________, portador(a) do RG nº __________________ e do CPF  nº ____________________ ou 

Certidão de Nascimento nº _________________ Livro nº _____ e Folhas _________________, no valor de

R$ ____________ mensais.

 

 

Cuiabá, ____ de __________________ de 2022.

                                                 __________________________                                        

            Assinatura do estudante 

*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA

Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

 



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ALUGUEL

 NESTE ATO denominado(s) LOCADOR(ES)___________________________________________, Nacionalidade __________________, Profissão ______________________________, Estado 

Civil ________________, CPF ________________, RG ____________________, residente e domiciliado na rua: _________________________________, n.º ______, Bairro ______________, 

Cidade ________________, CEP _______________, Estado _____, Telefone: ______________.

DE OUTRO LADO, denominado LOCATÁRIO ___________________________________ Nacionalidade __________________, Profissão _________________________, Estado Civil 

_________________, CPF ________________, RG _________________, residente e domiciliado na rua: __________________________________, n.º ______, Bairro ______________________, 

Cidade _________________, C.E.P. _____________, Estado______, Telefone _______________.

O imóvel, quarto ou vaga de propriedade do LOCADOR, situa-se na rua: _______________________, n.º _____, Bairro __________________, Cidade____________________, 

CEP_____________, Estado ____.

O PRAZO da locação do imóvel, quarto ou vaga mencionado acima terá validade de _______ meses, iniciando no dia ______, do mês de ______________ no ano de _________ e terminando no dia 

_______, do mês _______________ no ano de _____________. 

A presente LOCAÇÃO destina-se ao uso  do imóvel, quarto ou vaga somente para fins residenciais. O LOCATÁRIO pagará o valor de R$ ____________ 

(____________________________________), a ser efetuado diretamente ao LOCADOR ou depósito em conta bancária.

 

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino apresente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como 

também implicará na devolução do dinheiro à União.

 

Cuiabá, ____ de _________________ de 2022.

                                            

_________________________                                                ___________________

      Proprietário do imóvel                                                          Assinatura do aluno(a)



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE

Eu ___________________________________________________________________, portador(a) do RG n. º _________________ e do CPF n. º _____________________, declaro, sob as penas da 

lei , para fins de apresentação ao IFMT Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, que gasto R$__________________mensais, referentes utilização de transporte para me deslocar até a escola, 

conforme comprovante anexo:

 ( )recibo de compra de passe,

 ( ) recibo da empresa de transporte, 

( ) nota(s) de Posto de Combustível 

Linha de onibus utilizadas:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes 

implicam no cancelamento da inscrição do estudante no Programa de Assistência Estudantil.

Autorizo ao IFMT Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva a certificar as informações acima.



ANEXO VII

TUTORIAIS

Apresentação dos vídeos: https://drive.google.com/file/d/1Vrs4ajwGS9siPNIV6OCq5Ila9YzFgH8x/view?usp=sharing

Link do I Love PDF: 

https://www.ilovepdf.com/pt

1. Como transformar foto em PDF.

https://drive.google.com/file/d/1_GOW609AoBPiy17T5hKrXrnVOEm8_ak4/view?usp=sharing

2. Como transformar word para PDF.

https://drive.google.com/file/d/1siM5uZbubUEs94wAE8FBa3x6U7As8TbD/view?usp=sharing

3. Como transformar PDF em word.

https://drive.google.com/file/d/18SW9u4XxyUlhyf1MjOF2qVUSZ2qjLheb/view?usp=sharing

4. Como comprimir arquivos (diminuir o tamanho do arquivo).

https://drive.google.com/file/d/1lzUh7ZX7TqgXyP0bUCyKfP8KXO1JzMDW/view?usp=sharing

5. Como juntar PDFs.

https://drive.google.com/file/d/1gCJ6zAPrxs-WRInzFGGKm2ZN-OFH_Ca8/view?usp=sharing

6. Como transformar Excel para PDF.

https://drive.google.com/file/d/1evlhWxJUBBO97XrmutI0frtfSbhCtcy3/view?usp=sharing

7. Como transformar PDF para Excel.

https://drive.google.com/file/d/1Sj-O77CF3SYndRm5jL-O_u0k2iYch1sl/view?usp=sharing

8. Como transformar Power point para PDF.

https://drive.google.com/file/d/1eLPB8NpIHr9MwXGWNFzegSqWQK-jbSca/view?usp=sharing

9. Como transformar PDF para Power point.

https://drive.google.com/file/d/1gzHjWtdLAbHJUpL0yc91p4KJKIAooVjc/view?usp=sharing

10. Apresentação do Formulário de Inscrição para o Processo Seletivo do Programa de Assistência Estudantil - ano 2022 : https://drive.google.com/file/d/1JHg1XRG7bOFwaS-

ESXtJE_HhBotog0kf/view?usp=sharing

Link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfELnsVsL6dfiu4QIUlbHRswNO8lOzus9rJYaHDHFKELo1ZJA/viewform

11. Como salvar o formulário para incluir a assinatura pelo computador.

https://drive.google.com/file/d/1JNqjZTfjVNUPEiVO52T4vy71Jn9zMNmk/view?usp=sharing

12. Como salvar o formulário para incluir a assinatura pelo celular (Android).

https://drive.google.com/file/d/1JFqI520GosRFNHuDF_mj9PN0Zxv3ZHt9/view?usp=sharing
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 21/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 3 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021 e considerando OFÍCIO No 4/2022 - CBA-NSQV/CBA-CGGP/CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT;

RESOLVE:RESOLVE: 

I –  AlterarI –  Alterar a composição da Comissão de Monitoramento de Sintomas Gripais e/ou COVID-19, entre a comunidade acadêmica deste
IFMT - Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, designada pela PORTARIA 9/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 19 dePORTARIA 9/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 19 de
janeiro de 2022, janeiro de 2022, conforme segue:

Hellen Clair Garcez Nabuco (1755965)
Henriett Marques Montanha (1518404)
Isabela Pimentel Lemos Pinheiro (1988247)
Jessica Almeida Rodrigues (1200747)
Sherman Walter Soares da Silva (2011715)

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 03/02/2022 17:26:51.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

300765
01ee127342

PORTARIA 21/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 3 de fevereiro de 2022



BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 22/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 6 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, e considerando o OFÍCIO N° 4/2022 - CBA-DGH/CBA-DE/CBA-

DG/CCBA/RTR/IFMT, publicada no D.O.U. em 20.04.2021.

RESOLVE:RESOLVE:

I –AlterarI –Alterar a composição do Colegiado do Curso de Bacharelado em Turismo, designado pela Portaria n° 268 de 20 de setembro de 2021Portaria n° 268 de 20 de setembro de 2021 ,
deste IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

Ana Paula Bistaffa de Monlevade (1958198) - PresidenteAna Paula Bistaffa de Monlevade (1958198) - Presidente ;
Alini Nunes de Oliveira (3222270) - Vice-presidente;
André Valente do Couto (1606403);
Angela Maria Carrion Carracedo Ozelame (2777873);
Arthur Felipe de Sousa Farias (3777458);
Breno Augusto de Barros Antunes (2446267);
Daniel Fernando Queiroz Martins (1866471);
Danilo Herbert Queiroz Martins (2444550);
Elen da Silva Moraes Carvalho (2961434);
Érica Lopes Rascher Costa Marques (1655024);
Geraldo Antônio Gomes Almeida (272428);
Gisselda Mattana (2227262);
José Vinicius da Costa Filho (2577867);
Julianna Bezerra Vital (1545528);
Júlio Correa Resende Dias Duarte (1941624);
Jussara Edna Meira da Silva (1691927);
Karen Daniele Lira de França Paes Barreto (1089445);
Kleber Roberto Lopes Corbalan (1658107);
Liege Moraes do Carmo (1137761);
Lina Marcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan (272463);
Mauro Sérgio de França (1881493);
Rejane Pasquali (1049206);
Roberto Nunes Vianconi Souto (2936196);
Rosária Cristina da Silva Ormond (1670024);
Sandro Aparecido Lima dos Santos (1293315);
Igor César Pereira da Silva (1961259) – Técnico Administrativo Titular;
Thais Helena Correa Perin  (1669264) – Técnica Administrativa Suplente;
Ana Luiza Quintino Gusmão (2019272430180) - Discente titular;
Bruna Verão Bertini  (2020172430017) - Discente suplente.

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 23/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 6 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº 8/2022 - CBA-DCOM/CBA-DE/CBA-

DG/CCBA/RTR/IFMT, publicada no D.O.U. em 20.04.2021.

RESOLVE: 

I – Designar os servidores abaixo relacionados para compor Banca Examinadora da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso do
discente Yuri Willians dos Santos (2017178440340)Yuri Willians dos Santos (2017178440340), matriculado no Curso Bacharel em Engenharia da Computação, com defesa a realizar-
se no dia 09 de fevereiro de 2021, às 15h00, no formato de WebConferência - Google Meet, com o Título: "Uma análise de aplicações
para reconhecimento facial utilizando inteligência artificial.”, conforme segue:

Evandro Cesar Freiberger (2222276) - Orientador;Evandro Cesar Freiberger (2222276) - Orientador;
Juliana Fonseca Antunes (1458878);
Giuliano Robledo Zucoloto Moreira (1973370);.

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 06/02/2022 19:18:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

300753
f405d75c87

PORTARIA 23/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 6 de fevereiro de 2022



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

EDITAL Nº 2/2022 – CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-EDITAL Nº 2/2022 – CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-
DOUTORADODOUTORADO

                                              LISTA DE INSCRITOS                                              LISTA DE INSCRITOS

ORDEMORDEM NOMENOME RESULTADORESULTADO

1 Janaina Lúcia Rodrigues Deferido

2 Livia Ribeiro Bertegs Deferido

3 Tonny Jader Moraes Deferido

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso
Diretor Geral do Campus Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino

Portaria 156/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 09/02/2022 17:48:26.

Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da SilvaClaudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 09/02/2022 18:26:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 24/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº 10/2022 - CBA-DCOM/CBA-DE/CBA-

DG/CCBA/RTR/IFMT, publicada no D.O.U. em 20.04.2021.

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor o Colegiado do Curso de Tecnologia em Redes
de Computadores, para o período letivo de 2022/1, deste IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue: 

Mauricio Prado Catharino (2545218) - Presidente;Mauricio Prado Catharino (2545218) - Presidente;
Andre Valente do Couto (1606403);
Antonio Cezar Santos Goncalves (2578252);
Ed Wilson Tavares Ferreira (1317271);
Erica Bussiki Figueiredo (2113826);
Fabiano Henrique Fortunato Ferreira (1659617);
Gerson Kazuyoshi Kida (1602704);
Guilherme Pires Silva de Almeida (1641617);
Joao Paulo Delgado Preti (2504640);
Julianna Bezerra Vital (1545528);
Lucileia Claudio Ruvieri (2319142);
Manoel Marques Fontes (2058922);
Marilson Oliveira Correa (3524873);
Max Jose Botelho Ferreira da Silva (1346801);
Monica Cristiane Moreira Crispim Lins (1284701);
Rafael Martins Alves (1090288);
Reginaldo Hugo Szezupior dos Santos (1229308);
Sueli Correia Lemes Valezi (1272989);
Ana Claudia Pinto (2401463) - Representante Técnico Administrativo;
Juliana Conceição de Campos Soares Araujo (2020174410153) - Discente Representante.

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 10/02/2022 12:17:19.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

304675
59b337c1d5



PORTARIA 24/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 25/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021 e considerando o OFÍCIO Nº 5/2022 -

CBA-DINF/CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT.

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Organizadora do II CONSTRUGEO
2022, a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2022, conforme segue: 

Patricia Mota Rausch (3292007) – Presidente;Patricia Mota Rausch (3292007) – Presidente;
Benedito Carlos Teixeira Seror (272392);
Douglas Macena de Carvalho (1035074);
Hérida dos Reis Silva (1326145);
Noelto da Cruz Teixeira (1337400);
Norka da Silva Albernaz Marcilio (1141983);
Valery Kessis da Silva Pires (2156084);
Douglas Neves da Silva (1498423);

II – Esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura;

III–Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 10/02/2022 19:18:00.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

306158
7873e48066

PORTARIA 25/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 26/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº 9/2022 - CBA-DCOM/CBA-DE/CBA-

DG/CCBA/RTR/IFMT, publicada no D.O.U. em 20.04.2021.

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para compor Banca Examinadora da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso da discente
Rosiana Cas lho de Souza (2016273420035)Rosiana Cas lho de Souza (2016273420035) , matriculada no Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, com defesa a realizar-se no
dia 9 de fevereiro de 2022, às 17h30min, no formato de WebConferência - Google Meet, com o tulo: "Framework scrum: um estudo de
caso com Microsoft Azure Devops.”, conforme segue:

Aldo Antonio Vieira da Silva (1222376) – OrientadorAldo Antonio Vieira da Silva (1222376) – Orientador ;
Inara Aparecida Ferrer Silva (1214040);
Marilson Oliveira Correa (3524873);

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 10/02/2022 19:18:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

304036
bfd547c6e0

PORTARIA 26/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 27/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº OFÍCIO Nº 7/2022 - CBA-DINF/CBA-DE/CBA-

DG/CCBA/RTR/IFMT.

RESOLVE: 

I – Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de tutores do Laboratório de Geoprocessamento/Topografia,
do Departamento de Infraestrutura deste IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

Aluizio Alves da Costa (1175870);
Noelto da Cruz Teixeira (1337400);

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 10/02/2022 19:19:33.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

306162
ae98109171

PORTARIA 27/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 10 de fevereiro de 2022



BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 28/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 11 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021;

Considerando as deliberações da Comissão Local de Prevenção à COVID-19, deste IFMT, Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva,
designada pela Portaria nº 10/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 19 de janeiro de 2022, reunida em 07.02.2022;

Considerando Os INDICADORES PARA O RETORNO PRESENCIAL, definidos no ANEXO I da Instrução Norma va 2/2022 – RTR –
GAB/RTR/IFMT;

Considerando a situação epidemiológica do Estado de Mato Grosso e em especial da cidade de Cuiabá, disponibilizados pelos bole ns
eletrônicos estaduais e municipais;

Considerando o § 3º do ar go 2º da IN 3/2022 – RTR – GAB/RTR/IFMT, o qual define que na impossibilidade da obtenção dos 5 (cinco) ou
de no mínimo 3 (três) indicadores em uma mesma fase, a comissão local poderá posicionar-se na fase indicada pela maioria dos
indicadores e, em caso de empate a decisão é da Comissão da unidade; 

Considerando o artigo 5º da IN 3/2022 – RTR – GAB/RTR/IFMT, que estabelece a decisão sobre a progressão para a fase seguinte devendo
ser considerados os indicadores epidemiológicos constantes no quadro do ANEXO I e respeitar o período mínimo de 7 dias para cada
fase, resolve:

RESOLVE:RESOLVE:

I –  Definir I –  Definir que o Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva encontra-se na Fase 4 Nível de gravidade muito baixa, a par r da análise dos
indicadores: Taxa de transmissão comunitária (Fase 1), Redução do número de óbitos (Fase 1), Capacidade de atendimento na rede
hospitalar (Fase 4), Cronograma de vacinação (Fase 4), Disponibilidade de vacinação (Fase 4);

II II – – OrientarOrientar que cada setor deve verificar a necessidade e solicitar ao almoxarifado itens como álcool 70%, máscaras e outros materiais a
fim de manter as condições de biossegurança necessárias;

III III – – OrientarOrientar a toda comunidade acadêmica o uso de todas as medidas de proteção não farmacológica individuais e coletiva

IV – OrientarIV – Orientar que em casos de sintomas gripais, contato com pessoa com covid-19 e/ou teste positivo para covid-19, mantenha o
isolamento físico e procure a assistência à saúde sempre que necessário;

V – RecomendarV – Recomendar a toda comunidade acadêmica que, seguindo Plano Municipal de Imunização contra a covid-19, complete o esquema
vacinal contra esta doença;

VI – Informar VI – Informar que a próxima avaliação dos indicadores será no dia 14 de fevereiro de 2022, conforme programação semanal.

VII – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021
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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 29/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 11 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021;

Considerando a IN 1/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT, que trata da Aprovação do Protocolo de Biossegurança para retorno gradual as
atividades presenciais do IFMT;

Considerando a IN 3/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT, que trata de diretrizes e orientações para o retorno gradual e seguro às a vidades
presenciais no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT;

Considerando a PORTARIA 10/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 19 de janeiro de 2022, que trata da Comissão Local de
Prevenção a COVID-19;

Considerando a PORTARIA 21/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 3 de fevereiro de 2022, que trata da Comissão de
Monitoramento de Sintomas Gripais e/ou COVID-19, entre a comunidade acadêmica deste IFMT - Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da
Silva;

RESOLVE:RESOLVE:

I –  DivulgarI –  Divulgar o GUIA e o FLUXOGRAMA de Medidas de Biossegurança no enfrentamento contra a covid-19 e a Influenza H3N2 no âmbito
do IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva.

I –  Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva
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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 6/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 16 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021;

Considerando o Ofício Nº 18/2022 - CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT;
Considerando a Portaria 230/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 8 de fevereiro de 2022

RESOLVE:RESOLVE:

I – Regularizar a lotação dos servidores abaixo relacionados, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste IFMT – Campus Cuiabá
– Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

MatrículaMatrícula Servidor(a)Servidor(a) CargoCargo
Data deData de

movimentaçãomovimentação
Setor de LotaçãoSetor de Lotação

1577825 Carlos Augusto Paraba Veloso Assistente em Administração 14/02/2022
Secretaria Geral de

Documentação
Escolar

272491 Cesar de Albuquerque Silva Assistente em Administração 14/02/2022 Biblioteca

2948341 Cristhieli Caroline Gonzaga Viegas Assistente em Administração 14/02/2022
Coordenação de

Apoio de Estudante

2658175 Olgda Laria Borges de Paula Pedagogo 14/02/2022
Departamento de

Computação

1444603 Vania Regina de Souza Assistente em Administração 14/02/2022 Diretoria de Extensão

1452746 Marilane Alves Costa
Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico
08/02/2022

Departamento da
Área de Base Comum

1986673 Maria Anunciata Fernandes
Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico
08/02/2022

Departamento da
Área de Base Comum

1784191 Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico
08/02/2022

Departamento da
Área de Base Comum

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva
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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

EDITAL Nº 2/2022 – CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT –EDITAL Nº 2/2022 – CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT –
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS- DOUTORADOPROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS- DOUTORADO

RESULTADO FINALRESULTADO FINAL

ORDEMORDEM NOMENOME RESULTADORESULTADO

1 Livia Ribeiro Bertegs Aprovada

2 Tonny Jader Moraes Classificado

3 Janaina Lúcia Rodrigues
Desclassificada – não atendeu ao item 8.2 (Produto

tecnológico na área de ensino e aprendizagem)

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso
Diretor Geral do Campus Cel. Octayde Jorge da Silva
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BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 4/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT

EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA 2022-1EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA 2022-1

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO CAMPUSO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO CAMPUS
CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVACUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA , no uso de suas atribuições legais, conferidas pela pela Portaria IFMT nº
727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021, torna público o Edital para realização do Exame deExame de
Competência em informática 2022-1.Competência em informática 2022-1.

1. DO OBJETO1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem por objeto a aplicação do Exame de Competência em Informá ca 2022-1 e consiste na
avaliação dos componentes curriculares de Informá ca, Informá ca Básica, Informá ca I, Informá ca II,
Informá ca III e Tecnologia da Informação constante dos currículos dos cursos técnicos subsequentes e de
graduação, e facultado aos discentes que comprovem conhecimentos extraordinários ou suficientes para a dispensa
nestes componentes curriculares.
1.2 Serão oferecidos os Exames de Competência em Informá ca, Informá ca Básica, Informá ca I, Informá ca II,
Informática III e Tecnologia da Informação.

2. DA INSCRIÇÃO2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A solicitação para o Exame de Competência em Informá ca 2022-1, será no período de 21 de fevereiro a 02 de21 de fevereiro a 02 de
março de 2022.março de 2022.
2.2 Os discentes interessados em realizar o Exame de Competência em Informá ca 2022-1 devem preencher o
formulário de solicitação de inscrição disponível no sítio eletrônico https://bit.ly/provainformatica.
2.3 O preenchimento do formulário de solicitação não gera ao estudante qualquer direito ou expecta va em
relação à par cipação no Exame de Competência em Informá ca 2022-1, pois a garan a da inscrição estará
condicionada à conferência por parte desta Comissão de Exame de Competência da listagem dos discentes
habilitados a realizar a prova de competência.
2.3.1 Os Departamentos de origem serão responsáveis por enviar a listagem dos discentes que estão contemplados
nos critérios do item 3 deste Edital.
2.4 O discente responsabiliza-se pela veracidade das informações constantes no formulário de solicitação do Exame
de Competência em Informá ca 2022-1, sendo imprescindível informar todos os dados solicitados no formulário do
item 2.2 com precisão e acurácia. As solicitações encaminhadas com dados incorretos serão automa camente
indeferidas.
2.5 O discente deve guardar em seu poder a mensagem de solicitação da inscrição do Exame de Competência em
Informática 2022-1 que será enviada após o preenchimento do formulário de inscrição. 
2.6 O discente poderá solicitar Exame somente em 1 (um) componente curricular deste Edital.
2.6.1 O discente que solicitar Exame para dois ou mais componentes curriculares, terá seu requerimento
automaticamente indeferido.
2.7 A divulgação das solicitações deferidas estará disponível na data de 09 de março de 202209 de março de 2022, no sí o eletrônico
indicado no  item 4.1 do cronograma deste edital.
2.8 O Departamento de Computação (DCOM), e a Comissão do Exame de Competência em Informá ca 2022-1, não
se responsabilizam por solicitações de Exame incompletas, não recebidas ou indeferidas por mo vos de ordem
técnica, como por exemplo a ausência do discente na listagem dos alunos habilitados, enviado pelos Departamentos
de origem.
2.8.1 Para demais casos omissos o discente deverá solicitar esclarecimentos diretamente com a Comissão de Exame
de Competência através do email: competencia.informatica.cba@ifmt.edu.br
2.9 Ao se inscrever para o Exame de Competência em Informá ca 2022-1, o discente assume que tem
conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e as aceita, não podendo alegar seu desconhecimento, em
momento posterior.



3. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DO EXAME3. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DO EXAME
3.1 São requisitos para solicitar o Exame de Competência em Informática 2022-1:
a) Estar devidamente matriculado em curso técnico subsequente ou de graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge
da Silva do IFMT , bem como no componente curricular que solicitou a prova;
b) Não ter sido reprovado nos componentes curriculares: Informá ca, Informá ca Básica, Informá ca I, Informá ca
II, Informática III e Tecnologia da Informação - objeto do Exame 2022-1, em seu curso de origem;
c) Não ter sido reprovado em Exame de Competência em Informática anterior;
d) A disciplina deste Exame de Competência ser ofertada pelo Departamento de Computação.
e) A Comissão da Prova de Competência determina que ficará sob responsabilidade do aluno o acesso à plataforma
virtual para realização da prova. 
3.2 A não observância dos requisitos mencionados no item 3.1 ensejará o indeferimento automá co da solicitação
para o Exame de Competência em Informática 2022-1.

4. DO CRONOGRAMA4. DO CRONOGRAMA
4.1 As datas de realização das solicitações, homologação das etapas do Exame, bem como da divulgação dos
respectivos resultados, constam no quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO PERÍODOPERÍODO INFORMATIVOINFORMATIVO

Inscrição do discente no exame
de competência

21/02  a
02/03/2022

https://bit.ly/provainformatica     

Envio da lista dos alunos
inscritos para os
departamentos de origem

 03/03/2022

A Comissão da Prova de Competência
enviará a lista dos alunos inscritos para
cada departamento de origem através do e-
mail da comissão:
competencia.informatica.cba@ifmt.edu.br  

Envio da lista dos alunos
habilitados a participar deste
Edital.

07/03/2022

O departamento de origem do aluno
encaminhará para o e-mail da comissão a
lista dos alunos que satisfazem os
requisitos do item 3 deste Edital . E-mail da
comissão:
competencia.informatica.cba@ifmt.edu.br
       

Conferência e Divulgação das
inscrições deferidas

09/03/2022

A listagem dos alunos habilitados, enviada
pelos Departamentos, com o resultado das
inscrições deferidas estará disponível no
sítio eletrônico:
https://bit.ly/resultadosdoedital        

Contestação do indeferimento
das inscrições

10/03/2022

Justificativa das contestações devem ser
enviadas para o email da comissão:
competencia.informatica.cba@ifmt.edu.br  
    

Divulgação Final das inscrições
deferidas

11/03/2022

A listagem dos alunos habilitados serão
disponibilizados pelos Departamentos no
link:
https://bit.ly/resultadosdoedital        

Realização do Exame 15/03/2022

A realização da prova será via plataforma
virtual do campus Cuiabá Octayde Jorge da
Silva do IFMT. A prova estará disponível no
período das 19h  às 20h. O link de acesso
para realização da prova estará disponível
em:
http://ava.cba.ifmt.edu.br   

Divulgação do Resultado Final 17/03/2022
O resultado final será divulgado no sítio
eletrônico: https://bit.ly/resultadosdoedital
    

Encaminhamento do Resultado
Final para os Departamentos

18/03/2022

Processo encaminhado (via SUAP) pela
Comissão de Exame de Competência aos
Departamentos de origem  com a listagem
dos discentes aprovados no exame de
competência.     

5. DO EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA 2022-15. DO EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA 2022-1
5.1 A prova constará de um mínimo de 10 questões e máximo 20 questões, dentre questões objetivas.



5.2 A prova terá o valor de 10 (dez) pontos.
5.3 As questões da prova terão como referência as ementas e/ou conteúdos previstos nos cursos indicados no ato
da solicitação.
5.4 A realização da prova de competência será via plataforma virtual do campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva do
IFMT, no período das 19h às 20h.  Não haverá prorrogação do horário, conforme item 4.1 do cronograma deste
Edital.

6. DA NATUREZA E CONTEÚDO DO EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA6. DA NATUREZA E CONTEÚDO DO EXAME DE COMPETÊNCIA EM INFORMÁTICA
6.1 O Exame de Competência em Informá ca é uma prova que visa avaliar o nível de conhecimento e domínio no
componente curricular, do discente regularmente matriculado no IFMT, campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva. No
contexto do Exame, ser competente significa que o estudante deve demonstrar competência suficiente para ser
dispensado de cursar a disciplina, constante na matriz curricular de seu curso.
6.2 O Exame de Competência tomará como base, para as questões da prova, as ementas e conteúdos previstos no
curso indicado no ato da solicitação.

7. DA REALIZAÇÃO DO EXAME - PROCEDIMENTOS7. DA REALIZAÇÃO DO EXAME - PROCEDIMENTOS
7.1 As provas do Exame de Competência 2022-1 serão aplicadas na plataforma virtual do campus Cuiabá Octayde
Jorge da Silva do IFMT, em horário e  data estabelecida no cronograma (item 4.1).
7.2 São de responsabilidade exclusiva do discente, a identificação correta da sua sala virtual de realização do Exame,
na plataforma virtual do campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva do IFMT, bem como o comparecimento no horário
determinado no cronograma (item 4.1). 
7.3 As informações necessárias para a realização da prova estarão disponíveis na sala da plataforma virtual do
campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva do IFMT, na qual o aluno fará a prova, sendo de responsabilidade do mesmo
o conhecimento prévio das instruções.
7.4 No dia da aplicação do Exame, o estudante deverá acessar a sala virtual da prova, com seu login e senha de
acesso na plataforma  virtual do campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva do IFMT, no horário estabelecido no
cronograma (item 4.1).
7.5 O discente que acessar a sala virtual da prova após o prazo máximo do cronograma item 4.1,  não poderá fazer o
Exame.
7.6 Para efeito de “Aprovação” e, consequente, dispensa do componente curricular, o discente deverá obter nota
igual ou superior a 6,0 (seis), conforme previsto na Organização Didática do IFMT.
7.7 Considera-se “Reprovado” o discente que ob ver nota inferior a 6,0 (seis) ou que não  realizar a Prova de
Competência.
7.8  Não será concedida 2ª chamada para realização da Prova de Competência.
7.9  Será atribuída pontuação zero à questão deixada em branco.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 A divulgação do Resultado Final da Prova de Competência em Informá ca 2022-1 será no sí o eletrônico
h ps://bit.ly/resultadosdoedital, conforme cronograma (item 4.1), por meio de lista contendo somente os nomes
dos candidatos aprovados (por meio do termo “APROVADO”) para notas de 6,0 (seis) a 10 (dez).
8.2 O discente aprovado no Exame de Competência em Informá ca 2022-1 só será considerado dispensado desse
componente curricular após a devida ciência do resultado final, no Departamento de origem do aluno, conforme
cronograma (item 4.1).
8.3 Não será admitido recurso ou vista de prova ao Resultado Final do Exame de Competência em Informática 2022-
1.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A Comissão do Exame de Competência em Informá ca 2022-1 encaminhará o resultado  que deu origem a
solicitação para o exame, após homologação do resultado final,  ao Departamento de origem do discente, para que
este dê ciência ao processo.
9.2 Caberá ao Departamento de origem do candidato subme do ao Exame de Competência em Informá ca 2022-1
o registro da dispensa de cumprimento do componente curricular.
9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Exame de Competência em Informá ca 2022-1 do campus
Cuiabá Octayde Jorge da Silva do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 18 de Fevereiro de 2022

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso
Diretor Geral do Campus Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021



ANEXO IANEXO I

Formulário de Solicitação para Exame de Competência em Informática 2022-1
https://bit.ly/provainformatica 

  



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 18/02/2022 08:36:20.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 17/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

311209
92b5e239f3

Edital Nº 4/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT



BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 5/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT

VAGAS REMANESCENTES PARA CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTESVAGAS REMANESCENTES PARA CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES

Estabelece requisitos, procedimentos e instruções para seleção de

estudantes para as vagas remanescentes para os Cursos Subsequentespara os Cursos Subsequentes deste

IFMT - Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva - Semestre letivo 2022/1.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO / IFMT – CAMPUSO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO / IFMT – CAMPUS

CUIABÁ, CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVACUIABÁ, CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA , no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de

19.04.2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, TORNA PÚBLICOTORNA PÚBLICO o processo sele vo Simplificado para as vagas

remanescentes dos Cursos Subsequentes no âmbito do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme as regras

dispostas neste Edital.

1. DO EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES1. DO EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES

1.1.1.1. O presente Edital e demais informações estarão disponíveis no portal do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da

Silva, http://cba.ifmt.edu.br/inicio/, na Aba EDITAIS/Editais 2022 e nas redes sociais do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde

Jorge da Silva, a partir da partir da publicação deste Edital.a publicação deste Edital.

1.2. 1.2. Ao inscrever-se o candidato assume que tem conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e as aceita, por

isso, não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento.

1.3.1.3. O resultado do processo sele vo, previsto neste Edital, será válido apenas para o preenchimento das vagas

ofertadas para o para o primeiroprimeiro semestre do ano letivo de 202 semestre do ano letivo de 20222..

1.4. São requisitos obrigatórios para participar deste processo seletivo:1.4. São requisitos obrigatórios para participar deste processo seletivo:

a. Ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula.

b. Preencher o formulário de inscrição online e anexar os documentos solicitados no item 2.5 deste Edital.

2. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES2. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES

2.1. 2.1. São ofertadas neste processo seletivo para o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, as seguintes vagas:

Cursos SubsequentesCursos Subsequentes PeríodoPeríodo
DuraçãoDuração

(semestres)(semestres)

Total de vagasTotal de vagas

ofertadasofertadas

Técnico em Agrimensura Subsequente Noturno 4 10

Técnico em Edificações Subsequente Noturno 4 11

Técnico em Eletrônica Subsequente Noturno 4 10

Técnico em Eletrotécnica Subsequente Noturno 4 9



Obs. Obs. Para maiores informações sobre os cursos ofertados, consultar o ANEXO II deste Edital.

2 .2 . 2 .2 . As inscrições deste Processo Sele vo ocorrerãoAs inscrições deste Processo Sele vo ocorrerão, exclusivamente, através do formulário eletrônico de inscrição,através do formulário eletrônico de inscrição,

disponível no link: disponível no link: https://forms.gle/X2ZDvoJtMwoDzcAK8 https://forms.gle/X2ZDvoJtMwoDzcAK8 no período deperíodo de  18 de fevereiro a 018 de fevereiro a 066 de março de 2022. de março de 2022.

2.3.2.3. Para acessar o formulário de inscrição online, o candidato deverá estar logado em uma conta do gmail.

2.4.2.4. O candidato poderá se inscrever, a par r da publicação deste edital, até o dia até o dia 0066 de março de 2022 de março de 2022, às 23:59, às 23:59. As

inscrições recebidas após esse horário não serão consideradas.

2.5.2.5. Dos Documentos obrigatórios para Inscrição neste processo seletivo:

a) Deverá ser anexado no formulário eletrônico de inscriçãoa) Deverá ser anexado no formulário eletrônico de inscrição, constante no link https://forms.gle/X2ZDvoJtMwoDzcAK8https://forms.gle/X2ZDvoJtMwoDzcAK8oo

arquivo em formato PDF de TODOS OS DOCUMENTOS abaixo elencados, arquivo em formato PDF de TODOS OS DOCUMENTOS abaixo elencados, conforme ordem do referido formulário:

1. Certidão de nascimento ou casamento do candidato;

2. Cédula de identidade oficial - RG ou CNH do candidato;

3. CPF do candidato;

4. Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente, completo e legível;

5. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente do candidato;

6. Título de eleitor para os candidatos maiores de 18 anos;

7. Comprovante do serviço militar para os candidatos maiores de 18 anos, do sexo masculino;

8. Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone, em nome do candidato ou cônjuge, ou

pai ou mãe;

9. Laudo médico descrevendo a condição de pessoa com deficiência (caso seja candidato nessa condição);

10. Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade (Modelo do Anexo III deste Edital).

b) b) TODOS os documentos citados no item 2.5. devem ser digitalizados ou fotografados com qualidade legível TODOS os documentos citados no item 2.5. devem ser digitalizados ou fotografados com qualidade legível e conver dose conver dos

em arquivo PDF em arquivo PDF para o envio no formulário de inscrição online. Não serão aceitos documentos em formato editável.para o envio no formulário de inscrição online. Não serão aceitos documentos em formato editável.

2.6.2.6. Para candidatos que não tenham acesso à Internet, o Campus Cuiabá disponibilizará computadores para a inscrição

neste processo sele vo, devendo o(a) candidato(a) entrar em contato com a Diretoria de Ensino do Campus e agendar o

atendimento, de segunda a sexta-feira, por meio do e-mail: ensino@cba.ifmt.edu.br, considerando o período estabelecido

para as inscrições no item 2.2. deste Edital.

2.7.2.7. Para realização de inscrição no Campus, será disponibilizado equipamento para que o(a) próprio(a) candidato(a) realize

sua inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade as informações registradas no formulário online de inscrição.

3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DOS DOCUMENTOS VÁLIDOS3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DOS DOCUMENTOS VÁLIDOS

3.1.3.1. A seleção dos candidatos inscritos para as vagas remanescentes dos Cursos Subsequentes, conforme o quadro de vagas

constante no item 2.1. deste Edital, será realizada por meio de análise do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Equivalenteserá realizada por meio de análise do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Equivalente

do candidatodo candidato.

3.2.3.2. Para essa análise do Histórico Escolar do candidato serão consideradas as notas do primeiro e segundo ano do Ensino

Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

3.3.3.3.Serão considerados para fins de inscrição e comprovação de conclusão do Ensino Médio os seguintes documentos:

a) Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar equivalente, desde que devidamente assinado e carimbadoa) Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar equivalente, desde que devidamente assinado e carimbado

pelo/a Diretor/a e/ou Secretario/a da escola: pelo/a Diretor/a e/ou Secretario/a da escola: serão consideradas as notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa e

Matemá ca, constantes no Histórico Escolar do candidato, podendo ser do Ensino Médio Regular, Modular, Ensino Técnico,

dentre outros.

b) Cer ficado de Conclusão via Provão, adquirido através de provas/exames organizados pelas Secretarias de Educação, oub) Cer ficado de Conclusão via Provão, adquirido através de provas/exames organizados pelas Secretarias de Educação, ou

casos análogos, acompanhados de Histórico Escolar (com notas de 0 a 10 ou de 0 a 100): casos análogos, acompanhados de Histórico Escolar (com notas de 0 a 10 ou de 0 a 100): serão consideradas as

notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa ou Linguagens e Matemá ca ou Ciências da Natureza, constantes no

Histórico Escolar do candidato.

c) Cer ficado de Conclusão via Exame Nacional para Cer ficação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA,c) Cer ficado de Conclusão via Exame Nacional para Cer ficação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA,

acompanhado de Histórico Escolar (com notas de 60 a 180): acompanhado de Histórico Escolar (com notas de 60 a 180): Serão consideradas as notas/conceitos nas disciplinas/Áreas de

Língua Portuguesa ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemá ca ou Matemá ca e suas Tecnologias, constantes



no Histórico Escolar do candidato.

d) Cer ficado de Conclusão do Ensino Médio com Base nos Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,d) Cer ficado de Conclusão do Ensino Médio com Base nos Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,

acompanhado do Bole m de Desempenho do ENEM, caso a pontuação não conste no verso do Cer ficado:acompanhado do Bole m de Desempenho do ENEM, caso a pontuação não conste no verso do Cer ficado: Serão

consideradas as pontuações ob das pelo candidato nas áreas de conhecimento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

e Matemática e suas Tecnologias.

3.3.4 . 4 . Caso o Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar equivalente, desde que devidamente assinado e

carimbado pelo/a Diretor/a e/ou Secretario/a da escola, do candidato, em que constem ConceitosConceitos, estiver sem a informação

sobre os correspondentes valores numéricos, esses conceitos serão conver dos numa escala de 0 a 100, de acordo com os

seguintes critérios:

a)a) Para os Conceitos estabelecidos em legendas como “A”, “OT”, “MB”, “PS” (Excelente, Ó mo, Muito Bom, Plenamente

Sa stafório); “B” (Bom), “C”, “RB”, “S” (Sa sfatório, Regular para Bom, Suficiente); “D”, “R” (Regular) e “E”, “I”, “NS”

(Insa sfatório, Insuficiente, Não Sa sfatório), serão considerados como estão no Histórico Escolar do Ensino Médio ou

documento escolar equivalente, desde que devidamente assinado e carimbado pelo/a Diretor/a e/ou Secretario/a da

escola, e estes serão convertidos automaticamente em uma média entre a nota mínima e máxima, a saber:

“A”, “OT”, “MB”, “PS” (91 a 100) = 95;

“B” (81 a 90) = 85;

“C”, “RB”, “S” (71 a 80) = 75;

“D”, “R” (60 a 70) = 65;

E”, “I”, “NS” (0 a 59) = 30.

b ) b ) Para o Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar equivalente, desde que devidamente assinado e

carimbado pelo/a Diretor/a e/ou Secretario/a da escola, que apresentar um único conceito de aprovação, como “Aprovado”,

“Apto”, “Habilitado”, “Aproveitamento Sa sfatório”, “Sa sfatório” ou equivalentes, será considerada a nota 75 (setenta e

cinco).

c)c) Para o Bole m Escolar ou Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar equivalente, que es ver organizado

em Ciclos de Formação Humana (Progressão Simples, - PS; Progressão Con nuada com Plano de Apoio Pedagógico – PPAP e

Programa com Apoio Especializado – PASE), será considerada da nota a média 75 (setenta e cinco), que equivale a

frequência mínima para promoção em qualquer disciplina, conforme disposto no inciso IV, do Artigo 24, da Lei nº 9.394/1996

– LDB.

3.3.55.. A pontuação dos candidatos inscritos será ob da com o cálculo das médias anuais de Língua Portuguesa e dedas médias anuais de Língua Portuguesa e de

Matemática,Matemática, referente ao primeiro e segundo ano do ensino médioao primeiro e segundo ano do ensino médio ou equivalente e dividido por dois. e dividido por dois.

3.3.66.. Para o cálculo da média aritmética da análise do histórico escolar será considerada a seguinte regra:

(MLP1+MLP2)(MLP1+MLP2) +  + (MM1+MM2)(MM1+MM2) = Pontuação de concorrência do candidato = Pontuação de concorrência do candidato

       ²                   ²       ²                   ²

Onde:

MLP1 = Média de Língua Portuguesa no 1º ano de ensino médio do candidato;

MLP2 = Média de Língua Portuguesa no 2º ano de ensino médio do candidato;

MM1 = Média de Matemática no 1º ano de ensino médio do candidato;

MM2 = Média de Matemático no 2º ano de ensino médio do candidato.

3.3.7.7.Para obtenção da nota finalPara obtenção da nota final serão u lizados cálculos, de acordo com os documentos indicados neste edital, conformeconforme

exemplos (simulações abaixo):exemplos (simulações abaixo):

a) a) Histórico Escolar do Ensino Médio:Histórico Escolar do Ensino Médio: se as notas no seu bole m escolar es ver em escala de 0 a 10, o cálculo da sua

média das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática será:

DisciplinasDisciplinas Média do 1° anoMédia do 1° ano Média do 2° anoMédia do 2° ano Média por disciplinaMédia por disciplina

Língua Portuguesa 60 85 72,5



Matemática 80 70 75

TotalTotal -- -- 147,5147,5

Média AritméticaMédia Aritmética -- -- 147,5/2 = 73,75147,5/2 = 73,75

     Obs.      Obs. Nesse caso a média final para o processo seletivo é 73,75.

b ) b ) Cer ficado de Conclusão Cer ficado de Conclusão vvia Exame Nacional ia Exame Nacional ppara Cer fica ao de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ouara Cer fica ao de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou

equivalente, acompanhado de Histequivalente, acompanhado de Histórico órico Escolar (com notas de O a 180):Escolar (com notas de O a 180):o cálculo da sua média das disciplinas de Língua

Portuguesa e Matemática será:

Áreas do conhecimento doÁreas do conhecimento do

EnccejaEncceja

DisciplinasDisciplinas

correspondentescorrespondentes

Notas do HistóricoNotas do Histórico

EscolarEscolar
Notas convertidas na base 100Notas convertidas na base 100

Linguagens, códigos e suas

tecnologias e redação

Língua

Portuguesa
130 130x100=13000/180=72,2

Matemática e suas

tecnologias
Matemática 140 140x100=14000/180=77,7

TotalTotal -- -- 149,9149,9

Média AritméticaMédia Aritmética -- -- 149,9/2=74,95149,9/2=74,95

     Obs.      Obs. Nesse caso a média final para o processo seletivo é 74,95.

c) c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio - ENEM Certificado de Conclusão do Ensino Médio - ENEM aacompanhado de companhado de BBoletim de oletim de DDesempenho do ENEM:esempenho do ENEM: caso a

pontuação não conste no verso do certificado, estiver em escala de O a 1000, o cálculo da sua média das disciplinas de

Língua Portuguesa e Matemática será:

Áreas do conhecimento do ENEMÁreas do conhecimento do ENEM
DisciplinasDisciplinas

CorrespondentesCorrespondentes

Notas do HistóricoNotas do Histórico

EscolarEscolar

Notas convertidas na baseNotas convertidas na base

100:100:

Linguagens, Códigos e suas

Tecnologias
Língua Portuguesa 740 740/10=74

Matemática e suas Tecnologias Matemática 560 560/10=56

TotalTotal -- -- 130130

Média AritméticaMédia Aritmética -- -- 130/2=65130/2=65

     Obs.     Obs. Nesse caso a média final para o processo seletivo é 65.

44. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1.4.1. Os candidatos não eliminados neste processo sele vo serão classificados em ordem decrescente da pontuaçãoda pontuação total



ob da na análise do Histórico Escolarna análise do Histórico Escolar, conforme cálculo disposto no item 3.4. deste Edital, ou seja, da maior a menor

pontuação obtida pelos candidatos.

44.2..2. Em caso de empate, serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem:

1º.1º. O candidato que ob ver maior pontuação na média final da disciplina de Língua Portuguesa, na análise do Histórico

Escolar;

2º.2º. O candidato que apresentar idade mais elevada, considerando-se dia, mês e ano, respectivamente.

44.3. .3 . Os candidatos APROVADOS no resultado final deste Edital estarão, automa camente, aptos para a efe vação da

matrícula no curso ao qual se inscreveram, conforme datas estabelecidas no Cronograma constante no ANEXO I deste Edital.

44.4..4. Os candidatos classificados no resultado final deste Edital irão, conforme sua ordem de classificação, compor o cadastro

de reserva para preenchimento de vagas que porventura vierem a surgir, em consequência da desistência ou indeferimento

da matrícula dos candidatos aprovados.

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

55. 1 . 1 A divulgação do resultado final deste processo sele vo, com a relação dos candidatos

aprovados e classificados, será publicada no endereço eletrônico www.cba.ifmt.edu.br, na Aba EDITAIS - Editais 2022, na

data estabelecida no Cronograma do ANEXO I deste Edital e nas redes sociais do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da

Silva.

6. DA MATRÍCULA6. DA MATRÍCULA

66.1. .1 . As matrículas dos candidatos aprovados no resultado final deste Edital, As matrículas dos candidatos aprovados no resultado final deste Edital, no curso e no turno para o qual fez ano curso e no turno para o qual fez a

inscrição,inscrição, serão efetiva serão efetivadas das pela Diretoria de Ensino pela Diretoria de Ensino deste Campus Cuiabá, seguindo o cronograma deste processo seletivo.

66..22. . Para as matrículas serão u lizados todos os documentos exigidos para a inscrição neste Edital, relacionados no item 2.5

deste edital.

6.3. Não será necessário novo envio de documentos para a MATRÍCULA pelos candidatos aprovados neste processo seletivo.6.3. Não será necessário novo envio de documentos para a MATRÍCULA pelos candidatos aprovados neste processo seletivo.

66.4.4. . Durante o período de matrículas estabelecido no Cronograma do ANEXO I deste Edital, a Diretoria de Ensino poderá

fazer contato com os candidatos aprovados, caso seja necessária alguma informação adicional.

66.5.5.. Os candidatos aprovados receberão no e-mail informado na inscrição a confirmação do Deferimento ouDeferimento ou

IndeferimentoIndeferimento da sua matrícula, após o período de matrículas estabelecido no Cronograma do ANEXO I deste Edital.

66.6.6.. O candidato que não encaminhou os documentos para a matrícula no momento da inscrição, conforme solicitado no

formulário de inscrição online, poderá ter sua matrícula indeferida na data estabelecida para a mesma e perderá o direito à

vaga, podendo ser convocado o próximo classificado, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação.

66.7. .7 . O IFMT se responsabiliza unicamente com a divulgação dos eventos deste processo sele vo e com a análise dos

documentos para a matrícula dos candidatos APROVADOS. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os

eventos e suas possíveis alterações no sitewww.cba.ifmt.edu.brwww.cba.ifmt.edu.br..

7. DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2022/17. DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2022/1

77.1. .1. O início das aulas do período le vo 2022/1 segue o estabelecido no Calendário Escolar vigente neste IFMT - Campus

Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, disponível no link:

https://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/8f/29/8f293a24-8800-43ed-80ac-

f4fd5102bacf/caledario_academico_semestral_2022.pdf

77.2. .2. O uniforme escolar é de uso facultativo no ensino presencial para os estudantes regularmente matriculados e m cursoscursos

Técnicos Subsequentes Técnicos Subsequentes no IFMT - Campus Cuiabá.

8. DOS RECURSOS8. DOS RECURSOS

8.1.8.1.Caberá recurso, devidamente fundamentado, contra as seguintes situações, dentro do prazo de 24 horas após:dentro do prazo de 24 horas após:

1. Publicação do Edital;

2. Divulgação do resultado do processo seletivo.

8.8.2.2. O Re c u r s o deverá ser impetrado por meio do Formulário de Recurso Online, disponível no

link: https://forms.gle/mA6cc1c6tbKCE7bN8https://forms.gle/mA6cc1c6tbKCE7bN8, relatando as razões que fundamentam o recurso e finalizando o envio do

formulário online.

Parágrafo único -Parágrafo único - Para acesso ao formulário de recurso online o candidato precisa estar logado em uma conta do gmail.



8.38.3.. Os recursos serão analisados e respondidos pela Diretoria de Ensino, responsável pelo processo sele vo de que trata

este edital e a resposta será disponibilizada apenas ao impetrante, mediante resposta encaminhada ao e-mail em que foi

impetrado o recurso.

8.8.44. . Não serão aceitos recursos enviados por correio ou entregues no Campus ou encaminhados em formato diferente.

8.8.55. . Não serão analisados os recursos intempestivos ou que não estejam em concordância com as orientações deste Edital.

8.8.66. . Recursos cujo teor desrespeite a qualquer órgão ou a ins tuição pelo processo sele vo serão preliminarmente

indeferidos.

8.8.77.. Caso o recurso seja deferido serão publicadas as alterações cabíveis, nas disposições deste Edital ou na listagem do

resultado final, que será retificada e emitida uma nova classificação dos candidatos inscritos neste Edital.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

99.1. .1. As disposições e instruções deste processo sele vo divulgadas no endereço eletrônico http://cba.ifmt.edu.br/inicio/, na

Aba EDITAIS/Editais 2022 e nas redes sociais do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva cons tuem normas e

passam a integrar o presente Edital.

99.2..2.Será divulgado, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre este processo sele vo

simplificado 2022/1. É responsabilidade dos candidatos ficarem atentos a qualquer comunicação que, caso necessário, será

divulgado nos site do campus Cuiabá http://cba.ifmt.edu.br/inicio/, na Aba EDITAIS/Editais 2022 e nas redes sociais do IFMT –

Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva

99..33. . A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes neste Edital.

99..44. . Os casos omissos e não contemplados neste Edital serão resolvidos pela Diretoria de Ensino deste IFMT –

Campus Cuiabá.

99..55.. Dúvidas e informações sobre este processo seletivo podem ser encaminhadas para ensino@cba.ifmt.edu.br.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2022.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

ANEXO IANEXO I

CRONOGRAMA DO EDITALCRONOGRAMA DO EDITAL

DATADATA EVENTOSEVENTOS DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

18/02/2022 Publicação do Edital

Site do Campus Cuiabá:http://cba.ifmt.edu.br/inicio/

Editais: https://cba.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/editais-2022/

18/02 a 06/03/2022 Período de inscrição

Editais: https://cba.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/editais-2022/

Formulário de inscrição online:

https://forms.gle/X2ZDvoJtMwoDzcAK8



08/03/2022
Resultado do

Processo Seletivo
Editais: https://cba.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/editais-2022/

10/03 a 14/03/2022

Período de

matrículas dos

aprovados

Diretoria de Ensino

ANEXO IIANEXO II

PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOSPERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS

TÉCNICO EM AGRIMENSURA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM AGRIMENSURA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

Perfil do Profissional: O profissional egresso do Curso Técnico em Agrimensura estará capacitado para realizar
levantamentos e implantações topográficas e geodésicas; executar, por meio de técnicas de mensuração e
automa zação a coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis; interpretar fotografias aéreas ou imagens
de satélites; elaborar plantas, cartas e mapas georreferenciados e par cipar do planejamento de loteamentos,
desmembramentos e obras de engenharia e locação.

Projeto Pedagógico do Curso - PPC:Projeto Pedagógico do Curso - PPC:

http://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/f0/f1/f0f10851-44df-45aa-b3bb-

2c48c6afed5e/ppc_curso_tecnico_em_agrimensura_-_subsequentepdf.pdf

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

Perfil do Profissional: O profissional egresso do Curso Técnico em Edificação estará capacitado para desenvolver e
executar projetos de edificação, conforme normas técnicas de segurança e de acordo com a legislação específica;
planejar a execução e elaborar orçamento de obras; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações; orientar e coordenar a execução de serviços de
manutenção de equipamentos e de instalações em edificações e orientar na assistência técnica para compra,
venda e utilização de produtos e equipamentos especializados.

Projeto Pedagógico do Curso - PPC:Projeto Pedagógico do Curso - PPC:

http://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/20/a0/20a0fbb6-14f0-468c-8ae3-

6ad8073ace52/ppc_edificacoes_subsequente_-_aprovado_2020_corrigido.pdf

TÉCNICO EM ELETRÔNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM ELETRÔNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

Perfil do Profissional: O egresso do Curso Técnico em Eletrônica terá habilidade para par cipar no
desenvolvimento de projetos; executar a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos e executar procedimentos de controle de qualidade e
gestão da produção de equipamentos eletrônicos.

Projeto Pedagógico do Curso - PPC:Projeto Pedagógico do Curso - PPC:

http://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/fc/5e/fc5e18f1-5eab-4bf9-89ae-06e1ce793c12/plano_de_curso_semestral_-

_eletronica.pdf

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIOTÉCNICO EM ELETROTÉCNICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

Perfil do Profissional: O egresso do Curso Técnico em Eletrotécnica terá habilidade para instalar, operar e manter



elementos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; atuar no planejamento e execução da
instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas; aplicar medidas para uso eficiente da energia
elétrica e de fontes energé cas alterna vas; par cipar no projeto e instalar sistemas de acionamento elétrico e
executar a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança.

Projeto Pedagógico do Curso - PPC:Projeto Pedagógico do Curso - PPC:

http://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/ff/9b/ff9bf67a-f1bc-4701-9e7d-794a6041bec9/plano_de_curso_-

_eletrotecnica.pdf

ANEXO IIIANEXO III

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEMTERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, ________________________________________________________________, nacionalidade_______________,

estado   civil ______________________, portador da Cédula de Iden dade RG nº. ___________________, inscrito no

CPF/MF sob o nº. _________________________, residente à Rua ___________________________, nº __________, na

cidade de _________________________, (se menor) neste ato, representado por

____________________________________________, portador do RG

nº_____________________________, AUTORIZOAUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos,

documentos e outros meios de comunicação, para ser u lizada em campanhas promocionais, ins tucionais e conteúdo

jornalís co do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº

10.784.782/0001-50, sejam essas des nadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta

instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.

A presente autorização é concedida a tulo gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) site ins tucional; (II)

facebook ins tucional, (III) outdoor; (IV) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de

apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia

eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, mídias sociais (facebook, instagram, Twi er e

whatsapp), (IX) imprensa em geral (TV, rádio, jornal, revista e internet) que venha a u lizar essa imagem em seu

conteúdo de notícias relacionados à instituição, entre outros.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado

a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Cuiabá/MT , ........... de ...................................... de 2022.

___________________________________________________

Assinatura da/do declarante ou responsável, de forma legível



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 18/02/2022 09:32:28.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 18/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

311583
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Edital Nº 5/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 7/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº 22/2022 - CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT;

RESOLVE:RESOLVE:

I – Regularizar a lotação dos servidores abaixo relacionados, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste IFMT – Campus Cuiabá
– Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

MatrículaMatrícula Servidor(a)Servidor(a) CargoCargo Data de movimentaçãoData de movimentação Setor de LotaçãoSetor de Lotação

1801642 Jean Carlos Leite Barbosa Assistente em Administração 21/02/2022
Secretaria Geral de

Documentação
Escolar

1541561 Leandro Martins Moreira dos Santos Assistente em Administração 23/02/2022
Departamento de

Gestão e
Hospitalidade

1658165 Vania Cecilia da Luz Cezarino Técnico em Assuntos Educacionais 15/02/2022
Departamento de

Engenharia Elétrica e
Automação

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 22/02/2022 14:28:18.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 21/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

312590
47e8e8f5e1



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 30/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021 e considerando o OFÍCIO Nº
13/2022 - CBA-DINF/CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT;

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão para revisão do PPC do curso

de Formação Inicial e Continuada - FIC - Microempreendedor Individual (MEI), do Bolsa Formação- Qualifica Mais Progredir do Campus
Cuiabá - Cel Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

Eloisa Rosana de Azeredo (1754676) - Presidente;Eloisa Rosana de Azeredo (1754676) - Presidente;
Denise Stopa de Castro (2452606);
Helibera Rita Ramos Capistrano Aquino (1885771)

II – Esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura;

III – Cientifiquem-se e cumpram-se

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 22/02/2022 14:29:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

313631
d51bba35d8

PORTARIA 30/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 8/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE
JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021, e considerando o OFÍCIO Nº 23/2022 - CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT;

RESOLVE:RESOLVE:

I – Regularizar a lotação dos servidores abaixo relacionados, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste IFMT – Campus Cuiabá
– Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

MatrículaMatrícula Servidor(a)Servidor(a) CargoCargo Data de movimentaçãoData de movimentação Setor de LotaçãoSetor de Lotação

2781279 Danilo Silva Campos Assistente em Administração 28/02/2022
Coordenação de

Assistência Estudantil
e Inclusão

2088156 Fernando Henrique Scheffer de Paula Assistente em Administração 28/02/2022
Departamento da

Área de Base Comum

6272475 Nadia Louise Dias de Sousa Freitas Técnico em Assuntos Educacionais 21/02/2022
Departamento de

Infraestrutura 

2085490 Rodrigo Teles Wronski Assistente em Administração 21/02/2022
Departamento de

Infraestrutura 

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 22/02/2022 16:38:13.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

314108
684b2920cd



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 9/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 25 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021;

RESOLVE:

I – Suspender todas as atividades presenciais no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, nos dias 12 e 13 de março de 2022 (sábado12 e 13 de março de 2022 (sábado
e domingo)e domingo), em razão de realização de concurso público, edital Edital n. 125/2021, em que o prédio do Campus Cuiabá foi requisitado
pelo Reitor Julio Cesar dos Santos e estará à disposição da equipe de execução do concurso.

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 25/02/2022 11:07:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 24/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

315688
bfe59f8bf9



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 10/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 25 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE

JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021;

RESOLVE:

I – Suspender todas as atividades presenciais no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, no dia 25/02/2022 (sexta-25/02/2022 (sexta-
feira), a partir das 13:30hfeira), a partir das 13:30h, em virtude da falta de água no campus, por conta do rompimento de uma tubulação.

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 25/02/2022 13:16:51.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 25/02/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

316197
9936b5656d



Código Verificador:
Código de Autenticação:

BOLETIM DE SERVIÇO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA - 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 31/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 28 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021 e considerando o OFÍCIO Nº 7/2022 -

CBA-DGH/CBA-DE/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT.

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para compor Banca Examinadora da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso do

aluno Rodrigo Augusto Cavalari Brino (2015272430330), matriculado no Curso Superior de Bacharelado em Turismo, com defesa a realizada

no dia 21 de fevereiro  de 2022, às 17h00min, no formato de WebConferência - Google Meet, com o Título: “Infraestrutura aeroportuária: o caso

do Aeroporto Internacional Marechal Rondon/MT, a partir das percepções de seus usuários” conforme segue:

Danilo Herbert Queiroz Martins (2444550)  – Orientador;

Alini Nunes de Oliveira (3222270);

Elen da Silva Moraes Carvalho (2961434) 

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura;

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso

Diretor Geral do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº. 727, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em 20.04.2021

Documento assinado eletronicamente por:
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