INSTRUÇÕES PARA A CHAMADA GERAL

Os candidatos convocados na Chamada Geral, deverão comparecer EXCLUSIVAMENTE no dia
05/03/2020, das 08h às 09h, e as matrículas serão realizadas respeitando os critérios de ordem
classificatória, reserva de vagas/modalidade e presença ao Setor de Registro Escolar do Campus para o
qual o candidato pleiteou a vaga.
Na Chamada Geral, serão convocados candidatos até 3 (três) vezes o número de vagas remanescentes,
respeitando os critérios de ordem classificatória, reserva de vagas/modalidade, curso e turno.

Dos 3 (três) candidatos convocados para cada vaga, se todos comparecerem, será
efetivada a matrícula de apenas um candidato por vaga, sendo o que comparecer
no Setor de Registro Escolar do Campus no dia e horário determinados, e tiver a
maior nota (melhor classificação) no processo seletivo, respeitando os critérios
de reserva de vagas (cotas), curso e turno, conforme Edital 075/2019.
Os candidatos aptos a concorrerem às vagas da Chamada Geral, deverão comparecer no Setor de Registro
Escolar do Campus ao qual concorreu à vaga, portando os documentos necessários para realização da
matrícula, conforme descrito no item 12 e subitens do Edital 075/2019.
O candidato que chegar fora do horário previsto, poderá inserir seu nome na lista de presença e aguardar
até o final das matrículas da chamada geral para o caso de não preenchimento de todas as vagas pelos
primeiros candidatos.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Educar para a vida e para o trabalho

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
EDITAL 075/2019 - VESTIBULAR 2020/1 - CURSOS DE GRADUAÇÃO
LISTAGEM DA 8ª CHAMADA GERAL

MATRÍCULAS DA 8ª CHAMADA GERAL: 05/03/2020 - DAS 08h ÀS 09h
Inscrição
525258
533812
542483

Nome
João Pedro Alves de Oliveira
Taynara Teixeira Costa
Daniel Souza Fagundes

Curso
Bacharelado em Zootecnia
Bacharelado em Zootecnia
Bacharelado em Zootecnia

Campus
Campus São Vicente
Campus São Vicente
Campus São Vicente

Quantidade de vagas ofertadas: 01

DPI
04/03/2020

6/6

Reserva
L9 - EP
L9 - EP
L9 - EP

