MEC – SEMTEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE INGRESSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

EDITAL Nº. 035/2013
VAGAS REMANESCENTES CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES
1. DA ABERTURA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso através do Reitor do IFMT e de acordo com as
disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICO, por meio desse Edital Complementar que no período de 16 a
24 de maio de 2013 estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Classificatório Simplificado 2013/1 para
preenchimento de vagas remanescentes dos cursos Técnicos Subsequentes, do Campus Cáceres – Av. dos
Ramires, S/N.º, Distrito Industrial .
1.1 Da validade
O resultado do Exame de Seleção Classificatório 2013/1, previsto neste Edital, será válido apenas para o preenchimento
das vagas ofertadas para o primeiro semestre do ano letivo de 2013/1.
1.2 Dos requisitos para a inscrição
• ter concluído o ensino médio no ano letivo de 2012.
1.3 Das Habilitações e Vagas para o CAMPUS CÁCERES/IFMT
Vagas por Turma / Turno
Vagas

Cursos
Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

1. Técnico em Agroindústria

15

-

-

-

15

2. Técnico em Agropecuária

30

-

-

-

30

3. Técnico em Florestas

-

36

-

-

36

4. Técnico em Rede de Computadores

-

-

10

-

10

Local onde será entregue o currículo: Campus Cáceres/MT

TOTAL DE VAGAS

Duração

Autorização de
Funcionamento

Resolução Ad Referendum
04
Semestres
N.º 006 de 19/09/2008
04
Portaria
N.º 10 de 22/04/2003
Semestres
04
Portaria N.º 13 de 22/04/2003
Semestres
Resolução N.º Ad Referendum 06
04
Semestres
de19/09/2008

91

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Do Edital
O presente edital estará disponível no endereço eletrônico do IFMT (http://www.processoseletivo.ifmt.edu.br/), o período
de inscrição de 16 a 24 de maio de 2013. As inscrições encerrar-se-ão impreterivelmente às 17h00min (horário de Mato
Grosso) do dia 24 de maio de 2013.
Ao se inscrever o candidato assume não só ter conhecimento das condições estabelecidas neste edital mas
também estar de acordo em aceitá-las. Por isso não poderá alegar desconhecimento posteriormente.
2.2 Do pagamento da taxa
Os candidatos estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.
2.3 Do preenchimento do formulário da inscrição
2.3.1 Todas as informações prestadas no Formulário de Inscrição são de total responsabilidade do candidato;
2.3.2 A constatação de informação incorreta de dados implicará em cancelamento automático da inscrição;
2.3.3 O simples preenchimento da ficha de inscrição não assegura que o candidato esteja inscrito. É necessário
protocolizar no Campus Cáceres até às 18h00min do dia 24 de maio de 2013 os documentos solicitados no item 2.4.1.
2.3.4 Não serão oferecidas vagas em regime de residência e semi-residência para os candidatos.
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2.4 Da documentação
2.4.1 Além do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá protocolizar no Campus Cáceres ou
enviar, via e-mail secretaria@cas.ifmt.edu.br, cópia do CPF, da cédula de identidade ou do documento equivalente
com foto, expedido por órgão oficial, com validade nacional e do histórico escolar, referente aos 03/04 anos do Ensino
Médio, acompanhada de documentos comprobatórios sobre as informações nela contidas.
2.4.2 O IFMT não se responsabiliza por qualquer ocorrência de ordem técnica que impossibilite que o campus
Cáceres efetive o recebimento dos documentos enviados por e-mail.
2.4.3 Não será efetivada a matrícula de candidato estrangeiro sem o visto de permanência definitivo, salvo os que são
beneficiados por acordos de cooperação internacional.
2.4.4 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste Edital.
3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1 Dos Critérios para a Seleção dos candidatos
O candidato será selecionado através da Analise Curricular, referente aos 03/04 (três/quatro) anos do Ensino Méd io.
3.2 Dos Critérios para a Obtenção do Resultado da Seleção
A classificação dos candidatos dar-se-á pela somatória da média aritmética de língua portuguesa e matemática dos 03
/04 (três/quatro) anos do Ensino Médio.
3.3 Local e Horário da entrega de documento
3.3.1 os documentos deverão ser entregues até às 18h00mim do dia 24 de maio de 2013, impreterivelmente, no
endereço da sede do Campus Cáceres (Av. dos Ramires, S/N, Distrito Industrial).
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com o resultado na analise curricular.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 A relação dos candidatos aprovados na 1ª Chamada, obedecendo ao limite de vagas, será divulgada no dia 31 de
maio de 2013 no site do IFMT (http:\\//\\selecao.ifmt.edu.br).
6. DAS MATRÍCULAS
6.1 As matrículas serão efetuadas na Secretaria de Registro Escolar do Campus Cáceres.
6.2 Período de matrículas para a 1ª chamada: 03 e 04 de junho de 2013.
6.3 Horário das matrículas: Das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.
6.4 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade (18 anos de idade), desde
que apresente os documentos solicitados no item 6.6.
6.5 O candidato que não efetivar sua matrícula nas datas estabelecidas perderá o direito à vaga e, em seu lugar, será
convocado o próximo candidato, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação.
6.6 Dos documentos e condições para a matrícula
a) Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada;
b) 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
c) Histórico Escolar do Ensino Médio, original e cópia ou fotocópia autenticada;
d) Cédula de identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada;
e) CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada;
f) Comprovante de regularidade com o serviço militar obrigatório, para o sexo masculino, original e cópia ou fotocópia
autenticada;
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g) Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz ou telefone (cópia – frente e verso);
6.7 A falta de um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse
caso, recurso, nem será facultada a matrícula condicional.
7. DO INÍCIO DAS AULAS
Dia 27 de maio de 2013.
8. DO UNIFORME
O uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos regularmente matriculados no IFMT. O descumprimento desta
norma, sem a devida autorização, acarretará medidas disciplinares, conforme Regimento Interno.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico http://www.processoseletivo.ifmt.edu.br/ constituem
normas e passam a integrar o presente Edital.
b) A qualquer época será eliminado, mesmo depois de matriculado, o candidato que houver participado deste processo
seletivo usando documentos ou informações falsas ou quaisquer outros meios ilícitos.
c) O candidato deverá matricular-se no curso e turno para qual fez a inscrição.
d) A matrícula do aluno será cancelada caso este não compareça às atividades acadêmicas nas 02 (duas) primeiras
semanas do primeiro semestre do curso, sem justificativa. A justificativa deverá ser encaminhada ao
Departamento de Ensino do Campus Cáceres, via Protocolo. O prazo para encaminhamento da justificativa é até o
último dia útil da segunda semana do início do curso. Cancelada a matrícula, convocar-se-ão novos candidatos,
respeitando-se a ordem de classificação.
e) Poderá haver aulas aos sábados de acordo com o calendário do Campus Cáceres;
f) Não será de responsabilidade do Campus Cáceres o fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte aos
candidatos, seus familiares ou responsáveis no período da matrícula.
m) Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT.

PERFIS DOS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES – CAMPUS CÁCERES

1. Técnico em Agroindústria
O Curso Técnico em Agroindústria tem como objetivo preparar o profissional para planejar e acompanhar todo o caminho
percorrido pelo alimento, desde aquisição da matéria-prima no campo, sua recepção na indústria até a sua completa
distribuição no mercado. Oferecendo produtos de qualidade ao consumidor, atento às transformações químicas, físicas,
bioquímicas, sensoriais e nutricionais; atuando também na preservação e segurança dos produtos agroindustriais, de controle
de qualidade, análises laboratoriais, estudo e desenvolvimento de embalagens, estocagem e pesquisa de mercado. Além
disso, poderá prestar serviços de consultoria e assessoria, tanto no setor público como privado.
2. Técnico em Agropecuária
O técnico em agropecuária será um profissional com formação eclética que lhe permita atuar de forma responsável e
empreendedora, no desenvolvimento de atividades agropecuárias. Poderá planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as
fases dos projetos agropecuários; realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais; atuar em atividades de
extensão; associativismo, pesquisa e assistência técnica, bem como administrar empresas rurais.
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3. Técnico em Florestal
O profissional poderá desempenhar, junto as empresas privadas, órgãos públicos, ONG’s, como autônomo, as seguintes
atividades: Silvicultura: reflorestamento, sistemas agroflorestais; Manejo Florestal: reconhecimento das espécies, cubagem,
inventários, exploração e manejo sustentável; Tecnologia da madeira: transformação de produtos florestais, secagem e
preservação de madeira; Meio Ambiente: proteção, conservação e recuperação de ecossistemas, manejo de unidades de
conservação; educação ambiental florestal; defesa fitossanitária, proteção contra incêndios florestais. Poderá ainda participar
de grupos multidisciplinares de planejamento e pesquisa, na resolução de problemas pertinentes aos recursos florestais, nos
biomas do pantanal, amazônia e cerrado.
4. Técnico em Redes de Computadores
O Técnico em Redes de Computadores é o profissional que administra e gerencia redes de computadores para mantê-la em
operação e com desempenho eficiente. Ele estará habilitado a gerenciar redes de computadores em instituições públicas ou
privadas, realizando a (re) estruturação e manutenção das ferramentas físicas ou lógicas da rede. Esse profissional poderá
atuar em empresas provedoras de acesso à Internet; empresas de vendas de material de informática ou empresas que
realizam treinamentos e consultoria em informática.

CRONOGRAMA DAS VAGAS REMANESCENTES CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES 2013/1 EDITAL N.º
035/2013

DATAS

EVENTOS

16 a 24 de maio de 2013

Período de inscrição via internet

24 de maio de 2013

Último dia para entrega dos documentos pessoais e histórico escolar

31 de maio de 2013

Divulgação Oficial da Classificação do Candidato

03 e 04 de junho de 2013

Matrícula

Cuiabá, 14 de maio de 2013.

_________________________________
Reitor do IFMT
“Nomeado pelo Decreto Presidencial de 08.04.2013”
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