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EDITAL N° 001/2019/IFMT-SRS 

1. ABERTURA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso, por intermédio do 

seu Diretor-Geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor TORNA PÚBLICO, através deste 

Edital, que no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019 estarão abertas as inscrições para o 

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO SIMPLIFICADO, para o preenchimento de 13 (treze) vagas 

remanescentes do Edital Nº072/2018 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFMT para o Curso 

Técnico em ALIMENTOS no Campus – Sorriso, situado na Av. dos Universitários, n.º 799, Bairro Santa Clara, 

Sorriso – MT. 

 

1.1 Da validade 

O resultado do PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO SIMPLIFICADO previsto neste Edital será válido 

apenas para o preenchimento das vagas remanescentes ofertadas para o ano de 2019. 

 

1.2 Do requisito para a inscrição 

Ter concluído o Ensino Fundamental ou equivalente até a data da matrícula. 

 

1.3 Das habilitações e vagas para o CAMPUS – SORRISO/MT 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Do Edital 

a. O presente Edital estará disponível no endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br. 

b. O período de inscrição será de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min, presencialmente, no IFMT Campus Sorriso.  

c. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 16h00min (horário de Mato Grosso), do 

dia 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio 
Período Duração 

Total de 

vagas 
Autorização de Funcionamento 

Técnico em Alimentos Integral 03 Anos 13 Resolução CONSUP Nº 041/2012 

TOTAL 13 
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2.2 Dos procedimentos para Inscrição 

2.2.1 Preencher presencialmente e sem cometer erros, todos os itens do formulário de inscrição, no 

IFMT/Campus Sorriso. 

2.2.2 Será admitida inscrição por terceiros desde que apresente a documentação necessária para a inscrição 

do candidato. 

2.2.3 Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

2.2.4 A constatação de informação incorreta de dados implicará em cancelamento automático da inscrição. 

2.2.5 O candidato terá o custo de R$ 20,00 (vinte reais) para a inscrição. Portanto, no ato da inscrição será 

emitida uma GRU (Guia de Recolhimento da União) em favor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Campus Sorriso, neste valor para pagamento exclusivamente no Banco do Brasil. 

2.2.6 O candidato que não for isento da taxa de inscrição, deverá apresentar o comprovante de recolhimento 

da GRU referente à taxa de inscrição a ser anexado a sua documentação de inscrição, até as 17h00min do 

dia 01/02/2019.  

 

2.3 Do preenchimento do Formulário de 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 da inscrição. 

2.3.3 Para que o candidato esteja inscrito e apto para concorrer a vaga, é OBRIGATÓRIO o preenchimento da 

Ficha de Inscrição. 

 

2.4 Da documentação 

2.4.1 No ato do preenchimento do formulário de Inscrição, o candidato deverá apresentar o CPF, Cédula de 

identidade (RG), ou outro documento com foto, de validade nacional expedido por órgão oficial. 

2.4.2 Caso o/a candidato/a não seja brasileiro, só será confirmada a sua inscrição como candidato/a com 

nacionalidade estrangeira, se estiver respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de 

permanência definitivo no País. 

 

2.5. Do candidato portador de necessidades especiais – PNE 

2.5.1 O/a candidato/a portador/a de necessidades especiais deverá indicar no formulário de inscrição o 

atendimento necessário a ser adotado para o caso específico no dia da prova. 

2.5.2 Ao candidato/a portador/a de necessidades especiais que não cumprir com o estabelecido no subitem 

2.5.1 não será concedida as condições especiais de que necessite para a realização da prova, ficando sob 

responsabilidade dele a opção de realizá-la ou não. 
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2.6 Das Isenções 

2.6.1 O IFMT oferecerá o benefício da isenção das despesas de inscrição das vagas dos cursos aos 

candidatos que preencherem, todos os requisitos abaixo. 

a. Ter cursado integramente, isto é, do 1º ao 8º/9º anos do ensino fundamental na rede pública de 

ensino (municipal, estadual ou federal), ou em cursos similares, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

b. Não ter estudado na rede particular de ensino a não ser com bolsas integrais de estudos. 

c. Comprovar renda atualizada não superior a 02 (dois) salários mínimos. 

d. Comprovar residência no estado de Mato Grosso. 

2.6.2 Estabelece-se o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 o prazo para solicitar isenção. Para solicitá-la, o 

candidato deverá protocolizar os seguintes documentos no IFMT Campus Sorriso: 

a. formulário de pedido de isenção (ANEXO Il) fornecido pelo IFMT totalmente preenchido, sem 

rasuras, assinado e datado pelo candidato no ato da inscrição; 

b. fotocópia do RG e CPF; 

c. anexar o formulário de inscrição (ANEXO |) conforme item 2.3; 

d. anexar cópia da GRU constando o número do CPF do candidato; 

e.  Comprovante de renda do núcleo familiar (Carteira de Trabalho, contracheque ou declaração); 

f. fotocópia do documento comprobatório (histórico escolar) devidamente assinado, sem rasuras, 

legível e com identificação do responsável pela emissão, comprovando que cursou o ensino médio 

na rede pública de ensino: Municipal, Estadual ou Federal; 

g. declaração da instituição particular, informando que o candidato recebeu bolsa integral, 

conforme item 2.6.1 letra “b”. 

2.6.3 A Comissão não se responsabilizará pela documentação entregue fora do prazo. 

2.6.4 A falta de assinatura, não preenchimento integral do formulário de requerimento de isenção, bem como 

deixar de protocolizar qualquer um dos documentos aqui solicitados, resultarão no indeferimento do pedido de 

isenção. 

2.6.5 A solicitação de isenção será feita à Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Vagas 

Remanescentes 2019 do Campus Sorriso. 

2.6.6 O candidato ou o seu representante legal responderá civil e criminalmente pela inveracidade das 

informações prestadas. 

2.6.7 No dia 30/01/2019, após às 17h00min,  o IFMT divulgará a lista dos candidatos com isenção da taxa de 

inscrição, no endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br. 

 

2.7 Da confirmação da Inscrição 

2.7.1 O candidato deverá entregar o comprovante de pagamento da GRU até o dia 01/02/2019 até as 

17h00min Secretaria Geral de Documentação Escolar do IFMT Campus Sorriso.  

https://www.srs.ifmt.edu.br/
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2.72 No dia 01/02/2019, após as 17h00min, o IFMT disponibilizará para os candidatos a lista de inscritos 

contendo nome dos candidatos, no endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br. 

2.7.3 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste edital. 

 

3. DA PROVA                                                                    

3.1 Dos critérios para a prova 

O processo seletivo dar-se-á por meio de uma prova de Redação dissertativa-argumentativa.  

3.2 Será avaliada a capacidade do candidato de organizar o texto de forma lógica, usando conhecimentos 

linguísticos e textuais: 

a. a compreensão da proposta de redação; 

b. organização das ideias com coesão e coerência; 

c. domínio da norma padrão da língua portuguesa; 

3.3 Dos critérios para a obtenção do resultado das provas 

A pontuação final do candidato será a somatória da estrutura elencada no item 3.2. 

3.4 Da data e do horário da prova 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Do local 

A prova será realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT, Campus Sorriso, 

situado na Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, Sorriso – MT. 

 

3.6 Da aplicação da Prova 

3.6.1 A duração da prova será de 02 h com início às 8 h e término às 10 h. 

3.6.2 O tempo de permanência mínima do candidato na realização da prova será de 01 h. Somente após 

decorrido este prazo ele estará autorizado a deixar a sala de aula. 

3.6.3 O candidato deverá estar no local de realização das provas com antecedência mínima de 30 min. (trinta 

minutos), munido de cédula de identidade original com o qual tenha efetuado a inscrição. Caso tenha ocorrido 

perda, roubo ou extravio dessa documentação, o candidato deverá apresentar cópia do Boletim de Ocorrência 

Policial, bem como uma foto 3x4 recente, que será retida juntamente com a cópia do Boletim de Ocorrência 

pelo fiscal da prova. Aquele que não o fizer, estará impedido de realizar a prova. 

3.6.4 Antes de sair da sala o candidato deverá entregar a prova. 

DATA 
HORÁRIO DE 

MATO 
GROSSO 

PROVAS 

03 DE FEVEREIRO DE 2019 
(DOMINGO) 

Das 08h00min 
às 10h00min 

 
Redação 
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3.6.5 Para a realização da prova, o candidato estrangeiro deverá apresentar a cédula de identidade de 

estrangeiro expedida por Departamento de Polícia Federal. 

3.6.6 O portão do prédio, onde serão realizadas as provas, abrirá às 07h e 30min e fechará 

impreterivelmente às 08 h. Após ter fechado o portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato no 

prédio. Ele estará impedido de realizar a prova, estando automaticamente desclassificado do exame seletivo. 

 

4. DA AVALIAÇÃO 

4.1 O Exame de Seleção será classificatório e eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente 

de classificação, ou seja, da maior nota para a menor. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação obtida na prova. 

5.2 Do critério de desempate 

No caso de empate, será classificado o candidato que tiver a maior idade. 

5.3 A relação dos candidatos aprovados/classificados será divulgada no dia 04 de fevereiro de 2019, após às 

17h00min, no site do IFMT www.srs.ifmt.edu.br e nos murais do IFMT Campus Sorriso, obedecendo ao limite 

de vagas. 

6.  DO RECURSO 

6.1 Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato terá até as 17h00min do dia 05 de fevereiro de 

2019 para entrar com recurso e protocolá-lo em formulário específico, conforme Anexo III do edital, junto à 

Comissão do Processo Seletivo, no IFMT Campus Sorriso. 

7.  RESULTADO FINAL 

7.1 O Resultado Final será publicado no dia 06/02/2019 no endereço www.srs.ifmt.edu.br, a partir das 

17h00min. 

8. DAS MATRÍCULAS 

8.1 As matrículas serão efetuadas na Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus Sorriso. 

8.2 Período de matrículas: 07 e 08 de fevereiro de 2019. 

8.3 Horário das matrículas: das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 

8.4 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 8.6. 

8.5 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. 
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8.6 Dos documentos e condições para a matrícula 

a. Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

b. 02 (duas) fotos 3x4 iguais e recentes; 

c. Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente, 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 os maiores de 18 (dezoito) 

anos do sexo masculino, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

g. Título de Eleitor, para os maiores de 18 (dezoito) anos, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

h. Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz ou telefone (cópia - frente e verso). 

 

8.7 A falta de um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da matrícula, não 

cabendo, nesse caso, recurso e nem será facultada a matrícula condicional. 

9. DO INÍCIO DAS AULAS 

9.1 Conforme Calendário Escolar a ser divulgado na data da matrícula. 

9.2 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 Disciplinar Discente. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O horário adotado neste Edital é o horário oficial de Mato Grosso. 

10.2 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br constituem normas e 

passam a integrar o presente Edital. 

10.3 Serão divulgados, sempre que necessários, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o 

processo seletivo classificatório simplificado para o preenchimento das vagas previstas neste edital. 

10.4 A não observância das disposições e instruções contidas neste edital, nas normas complementares e 

nos avisos oficiais que o Campus venha a divulgar, poderá acarretar a eliminação do candidato do Processo 

Seletivo. 

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT Campus Sorriso. 
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11. PERFIL DO CURSO DE TÉCNICO EM ALIMENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

11.1 Técnicos em Alimentos: O Técnico em Alimentos pode exercer múltiplas funções dentro das 

organizações, desde profissional liberal autônomo em organizações públicas ou privadas. Assim, o perfil 

profissional do Técnico em Alimentos formado pelo IFMT Campus Sorriso visa contemplar uma sólida 

formação técnico-científica, com competência para exercer funções nos ramos que a profissão o possibilita, 

com ênfase em:  

a. Saber interagir e aprimorar continuamente seus aprendizados a partir da convivência 

democrática com culturas, modos de ser e pontos de vista divergentes, permitindo 

amadurecimento suficiente para resolver divergências de forma pacífica; 

b. Ser capaz de se inserir nos processos produtivos a fim de fomentar o desenvolvimento 

regional sustentável e a preservação ambiental; 

c. Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades 

peculiares das áreas a serem praticadas; 

d. Aplicar processos tecnológicos aos alimentos (fermentação, apertização, esterilização, 

pasteurização, etc), transformando a matéria prima em produtos industrializados, prolongando o 

prazo comercial. 

e. Atuar no processamento e conservação das matérias-primas, produtos e subprodutos da 

indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais; 

f. Auxiliar no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor; 

g. Realizar a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas; 

h. Controlar e corrigir desvios nos processos manuais e automatizados; 

i. Acompanhar a manutenção de equipamentos;  

j. Participar do desenvolvimento de novos produtos; 

k. Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística 

e científica e das línguas espanhola e inglesa; 

l. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas;  

m. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.  

11.2 O profissional a ser inserido na região meio norte do estado do Mato Grosso, onde se localiza o Campus 

Sorriso, estará apto a auxiliar no desenvolvimento do setor agroindustrial do município e adjacências. Entre as 

atividades verificadas nestas localidades merecem destaque o beneficiamento de grãos, a indústria frigorífica, 

laticínios, redes de distribuição e armazenamento de produtos alimentícios, entre outras em desenvolvimento. 
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12.  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA AS VAGAS REMANESCENTES DE CURSO 

TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO EDITAL 001/2019 

 

DATA  EVENTOS  

25 de janeiro de 2019 Publicação do Edital 

28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019 

(até às 16 h00min). 

Período de inscrição no IFMT Campus Sorriso 

28 e 29 de janeiro de 2019 Prazo para solicitar isenção de taxa 

29 de janeiro de 2019 (até às 

17h00min) 

Último prazo para protocolizar documentação de isenção no Campus  

30 de janeiro de 2019 Divulgação da lista dos beneficiados com isenção.  

01 de fevereiro de 2019 (até às 

17h00min) 

Prazo final para entrega do comprovante de pagamento na Secretaria 

Geral de Documentação Escolar do Campus. 

01 de fevereiro (após às 18h00min) Divulgação dos candidatos inscritos. 

03 de fevereiro de 2019  Prova - Redação 

04 de fevereiro de 2019 (após às 

18h00min) 

Divulgação Oficial dos aprovados/classificados 

05 de fevereiro de 2019 Período para entrada recursos 

06 de fevereiro de 2019 Divulgação do resultado final 

07 e 08 de fevereiro de 2019 Período da matrícula da 1ª chamada dos aprovados 

11 de fevereiro de 2019 Divulgação da 2ª chamada 

12 e 13 de fevereiro de 2019 Matrícula de 2ª chamada  

 

Sorriso, 25 de janeiro de 2019. 

 

(via original assinada) 

 

________________________________ 
Claudir von Dentz 

Diretor Geral do IFMT Sorriso 
Portaria nº 863/2017 

Publicada em 20.04.17 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME: 

 

FILIAÇÃO PAI: 

MÃE: 

Nº RG ÓRGÃO EXPEDIDOR  Nº CPF 

   

ENDEREÇO COMPLETO 

 

BAIRRO CEP TELEFONE CELULAR 

    

DATA NASC. CIDADE/ESTADO ONDE NASCEU 

  

OPÇÃO DE CURSO  

POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL:              (     ) SIM                 (     ) NÃO 

SE SIM, QUAL? 

 

NECESSITA DE ALGUM ATENDIMENTO ESPECIAL NA DATA E HORÁRIO DA PROVA: 

  (     ) SIM                  (     ) NÃO 

SE SIM, QUAL? 

 

IFMT Campus Sorriso, ______de _________________de 2019. 

 

Declaro que as informações acima declaradas são verdadeiras sob pena de exclusão do processo seletivo e 

por isso assino a presente solicitação, 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Recebido por: _________________________________ Data: __/__/2019. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprovante de Inscrição para Vagas Remanescentes – Edital 001/2019 

 

Recebido por: _____________________________________________ Data: __/__/2019. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA  

 
IFMT Campus Sorriso,_____de janeiro de 2019. 

 

  
 

_______________________________ 
Assinatura 

 
Recebido por: _________________________________ Data: __/01/2019. 

Nome: 
 

Curso: 

Pai: 
 

Mãe: 
 

CPF: 
 

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE EXPEDIÇÃO: 

Data de Nascimento: 
 

Naturalidade 

Endereço: 
 

Telefone:          
                        

Celular: E-mail: 

COMPONENTES DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

NOME PARENTESCO IDADE RENDA 

    

    

    

    

    

    

    

RENDA PER CAPITA BRUTA R$  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

(.  ) Formulário de solicitação de isenção, fornecido pelo IFMT, totalmente preenchido, sem rasuras, 
assinado e datado pelo candidato ou seu responsável no ato do pedido de isenção. 

(  ) Fotocópia autenticada do documento comprobatório (Histórico Escolar) que tenha cursado todo o 
Ensino Fundamental ou equivalente, na rede pública de ensino: Municipal, Estadual ou Federal 

(   ) Declaração de Instituição Privada de Ensino que o candidato tenha recebido bolsa integral, ao cursar 
parcial ou integralmente o Ensino Médio, conforme prevê o item “2.6.1 letra b” do Edital. 

(    ) Cópia do RG e CPF. 

(.   ) Comprovante de renda familiar atualizada não superior a 2 (dois) salários mínimos per capita. 

(   ) Cópia da GRU, não paga, comprovando o preenchimento da inscrição para o Processo Seletivo 
001/2019 — Vagas Remanescentes. 

Atenção: O comprovante de endereço acima mencionado deverá estar em nome do solicitante ou de seu 
responsável. 
Caso esteja em nome do responsável, anexar comprovante indicando o vínculo com o solicitante. A falta 
de assinatura, o não preenchimento integral do formulário de pedido de isenção e deixar de 
apresentar quaisquer um dos documentos aqui requeridos, indeferirá a taxa de isenção. 
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ANEXO III 
FICHA DE RECURSO 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Vagas remanescentes 2019 do Campus Sorriso 
 

NOME: 

ENDEREÇO COMPLETO: 
 

E-MAIL 
 

TELEFONE CELULAR 

DATA  DE NASCIMENTO  
 

NATURALIDADE 
 
 

CURSO: 

CONTRA: 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (10 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IFMT Campus Sorriso, _____ de ___________________de 2019. 

 
 
 

_____________________ 
Assinatura 

 
 
 

Recebido em _____ de fevereiro de 2019 
 

Nome: __________________________________ 
 

 
 


