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O Boletim de Serviço, previsto na Lei nº 4.965, 
de 05/05/1966, é instrumento utilizado para 
publicizar os atos oficiais e administrativos no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), 
atendendo ao princípio da publicidade, 
prescrito no art. 37 da Constituição Federal. 
Seu conteúdo está organizado em 
conformidade com os assuntos administrativos 
rotineiros do IFMT Campus Sorriso. 
 
Os atos administrativos constantes neste 
Boletim que já tenham sido publicados no 
Diário Oficial da União (DOU) estão divulgados 
apenas para fins informativos e não substituem 
as publicações anteriormente feitas, dessa 
forma, os efeitos legais dos referidos atos 
permanecem vinculados à publicação realizada 
no Diário Oficial da União. 
 
O conteúdo dos textos normativos publicados 
neste boletim é de responsabilidade das 
respectivas áreas produtoras dos documentos.  
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Coordenação de Contratos e Convênios do IFMT 
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 8/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

Considerando o Ofício SEMAS nº 99/2022,

RESOLVE:

I – Designar a servidora abaixo relacionada como Representante do IFMT Campus Sorriso junto ao Conselho Municipal

dos Direitos da Mulher – CMDM, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Sorriso:

Gheysa Maria Pereira Lima Eickhoff – 2010841

II – Cientificam-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 01/02/2022 11:18:50.

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:

299550
7dcfa48952

PORTARIA 8/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 1 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 9/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 2 de fevereiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

Considerando o Ofício nº 10/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 02/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a

empresa HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.245.055/0001-24, que tem por objeto a

contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 06 catracas inox, para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Silvio Marcio Inoui Filho – Siape: 3222826 – Fiscal Técnico Titular

Helder Silva de Melo – Siape: 3161931 – Fiscal Técnico Suplente

 II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 02/02/2022 18:09:07.

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:

299697
74c5cddaed

PORTARIA 9/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 2 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 10/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 4 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a conduzirem os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus

Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Jair José dos Santos 2386888 ***074***** AB

§ 1º. A cada renovação da validade da carteira de habilitação, caberá ao condutor encaminhar uma cópia da Carteira Nacional

de Habilitação ao Setor de Logística deste Campus.

§ 2º. Não será permitida a liberação de veículos aos servidores que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

§ 3º. As autorizações de condução concedidas não dispensarão a requisição de transporte a cada viagem e/ou deslocamento a

ser realizado.

II – Caberá ao condutor a observância quanto ao cumprimento das legislações de trânsito vigentes, bem como as constantes na

Portaria IFMT nº 864, de 10 de abril de 2015.

III – O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe tenha sido concedida, implicará no imediato cancelamento desta,

e na sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tem validade até 31.12.2022.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD2 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD2 - SRS-DG, em 04/02/2022 16:43:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/02/2022. 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:

302081
5f38cb7a36

PORTARIA 10/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 4 de fevereiro de 20221011



IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 11/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o Ofício nº 15/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 05/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a

empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.966.640/0001-77, que tem por objeto a

contratação de serviços contínuo de fornecimento dedicado de link de internet, para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Silvio Marcio Inoui Filho – Siape: 3222826 – Fiscal Técnico Titular

Andre Assis Lobo de Oliveira – Siape: 1051874 – Fiscal Técnico Suplente

 II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 08/02/2022 17:12:57.

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:

304242
db6697dd8c

PORTARIA 11/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 12/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 9 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO –

CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o Ofício nº 23/2022 - RTR-PROEX/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar o servidor Miguel Juliano Belo Perzyvitoski, Siape: 2380124, ocupante do cargo de Professor EBTT, como

Chefe de Delegação do IFMT Campus Sorriso na 7ª Edição dos Jogos do IFMT (JIFMT 2022).

 II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 09/02/2022 07:45:27.

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
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

305146
03b7faf87a

PORTARIA 12/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 9 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 13/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Dispensar a servidora abaixo relacionada da função de Responsável Substituta do Setor de Logística do IFMT Campus

Sorriso, designada pela Portaria nº 40/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 19 de maio de 2021:

Rubia Maria Vieira Giovelli – Siape: 2239599

II – Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Responsável Substituto do Setor de Logística do IFMT

Campus Sorriso:

Diogo Ferreira dos Santos – Siape: 2272054

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/02/2022 12:41:24.

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:

306847
b456323cbf

PORTARIA 13/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 14/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 16 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO –

CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando a PORTARIA 496/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT , de 17 de março de 2021 e a Portaria

SETEC/MEC 321, de 08 de julho de 2021, publicada no D.O.U. em 13 de julho de 2021,

RESOLVE:

I – Alterar a composição da Comissão de Avaliação Especial/CAE , responsável pela avaliação de estágio probatório

do(a) servidor(a) Leticia Rosa Marques, matrícula nº 1409745, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste IFMT – Campus

Sorriso, conforme a seguir:

Comissão

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431 – Chefia Imediata

Dácio Olibone – Siape: 1930588 – Membro da mesma carreira

Laerte Gustavo Pivetta – Siape: 2085563 – Membro da mesma carreira

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria nº 82/2021

- SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT.

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 16/02/2022 16:27:54.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/02/2022. 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:

310046
2b692fc1b9

PORTARIA 14/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 16 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 15/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 21 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO –

CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o Processo 23444.000261.2022-20,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão Provisória para Análise de Ocorrência Disciplinar Discente tramitada pelo Processo

23444.000261.2022-20:

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores:

Breno Drose Neto – Siape: 2300229

Julio Cesar Zanchet Piaia – Siape: 3081448

Luciana Monteiro de Campos – Siape: 3146869

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 21/02/2022 17:19:10.

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:

313269
8368704bd9

PORTARIA 15/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 21 de fevereiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 16/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o Ofício nº 09/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão de Cerimonial e Eventos do  IFMT Campus Sorriso, para atuação no ano de 2022.

II – A Comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431

Ademéia Raquel Maas – Siape: 1048087

Cimara Ducatti – Siape: 1974991

Helder Silva de Melo – Siape: 3161931

Jemily Christina Nascimento Ramos – Siape: 3087493

Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832

Karine Félix Delmondes – Siape: 3222770

Marcelo Felipe Zanella de Arruda – Siape: 2327624

Roberta Cristiane Ribeiro – Siape: 1753421

Rubia Maria Vieira Giovelli  – Siape: 2239599

Silvio Marcio Inoui Filho – Siape: 3222826

Tamires Araújo de Oliveira – Siape: 3246028

Teviani Rizzi Kolzer – Siape: 1578527

Vanessa de Souza Correia Messias Ferraz – Siape: 1042763

III – As atividades desenvolvidas representarão a carga horária de até 1 (uma) hora semanal no Plano Individual de Trabalho

(PIT) dos servidores docentes.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 17/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO –

CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o Ofício nº 65/2021 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT e o artigo 37 do Regimento Disciplinar Discente

do IFMT, aprovado pela Resolução Consup/IFMT nº 115, de 13 de setembro de 2016 ,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão Disciplinar Discente do IFMT Campus Sorriso, para exercício no ano letivo de 2022.

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores:

Nome Siape Função

Alexssandro Messias Ferraz 1945141 Membro Titular – Presidente

Liandra Cristine Belló Grosz 2870054 Membro Titular – Secretária

Juliana Borges Alexandre 1958832 Membro Titular

Luciana Monteiro de Campos 3146869 Membro Titular

Tamires Araujo de Oliveira 3246028 Membro Suplente

Teviani Rizzi Kolzer 1578527 Membro Suplente

III – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, tornando sem efeito as Portarias IFMT/SRS nº 106/2016, 54/2017,

114/2017 e 41/2018.

IV – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 23 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

Considerando o OFÍCIO Nº 10/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de Vagas Remanescentes dos Cursos Superiores do

IFMT Campus Sorriso para ingresso em 2022, de que trata o Edital Nº 2/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT.

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Teviani Rizzi Kölzer – Siape: 1578527

Betania Maria Canei de Almeida – Siape: 2089499

Charlie Silva Fernandes – Siape: 2997002

Dieison D Avila Guisolfi – Siape: 2090041

Helder Silva de Melo – Siape: 3161931

Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832

Tamires Araujo de Oliveira – Siape: 3246028

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431

 III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 23/02/2022 16:06:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 23/02/2022. 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:

314744
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de Vagas Remanescentes dos Cursos Técnicos

Integrados ao Ensino Médio do IFMT Campus Sorriso para ingresso em 2022, de que trata o Edital Nº 1/2022 - SRS-DEN/SRS-

DG/CSRS/RTR/IFMT.

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431

Betania Maria Canei de Almeida – Siape: 2089499

Charlie Silva Fernandes – Siape: 2997002

Dieison D Avila Guisolfi – Siape: 2090041

Helder Silva de Melo – Siape: 3161931

Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832

Rubia Maria Vieira Giovelli – Siape: 2239599

Tamires Araujo de Oliveira – Siape: 3246028

Teviani Rizzi Kölzer – Siape: 1578527

 III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 20/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de fevereiro de 2022

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

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a conduzirem os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus

Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Everton José Almeida 2152381 ***565***** AB

Miguel Juliano Belo Perzyvitoski 2380124 ***169***** AB

§ 1º. A cada renovação da validade da carteira de habilitação, caberá ao condutor encaminhar uma cópia da Carteira Nacional

de Habilitação ao Setor de Logística deste Campus.

§ 2º. Não será permitida a liberação de veículos aos servidores que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

§ 3º. As autorizações de condução concedidas não dispensarão a requisição de transporte a cada viagem e/ou deslocamento a

ser realizado.

II – Caberá ao condutor a observância quanto ao cumprimento das legislações de trânsito vigentes, bem como as constantes na

Portaria IFMT nº 864, de 10 de abril de 2015.

III – O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe tenha sido concedida, implicará no imediato cancelamento desta,

e na sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tem validade até 31.12.2022.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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�������������LE����DE��E�V�Ç���02/2022���01/02/2022�A�É�28/02/2022

������������a�E�ucaçã�

Sec�e�a��a��e�E�ucaçã��P��f������al�e�Tec��lóg�ca

I�����u���Fe�e�al��e�E�ucaçã��C�ê�c�a�e�Tec��l�g�a��e��a���G�����

ORDE��AD�INISTRATIVA�1/2022�-�SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IF�T,��e�2��e�feve�e�����e�2022

A�D��E���A�GE�AL� �U�����U�A� �D�� �N����U��� �EDE�AL�DE� EDUCAÇÃ�,� C�ÊNC�A� E� �ECN�L�G�A�DE��A���G������ –
CA�PU���������,�no�uso�de�suas�atribuições�legais,�conferidas�pela�Portaria�2273/2021���������DA/����CG/����GA�/���/����,�de�14
de�outubro�de�2021,

Considerando�o��fício�Circular�nº�5/2021�������DGGP/����P��PE���A�/���/����,

��������

Art.�1º.Art.�1º.��Atualizar�e�regularizar�a�lotação�e�exercício�dos�servidores�abaixo,�pertencentes�ao�Quadro�Permanente�de�Pessoal
deste��nstituto��ederal�de�Educação,�Ciências�e��ecnologia�de��ato�Grosso�Campus��orriso:

1.�Campus��orriso�(C���)1.�Campus��orriso�(C���)
1.1�Direção�Geral�(����DG)�–�U��G�631.1�Direção�Geral�(����DG)�–�U��G�63
Claudir�von�Dentz�–��iape:�2871816�–�Professor�E���/�ilosofia/DE�–�Diretor�Geral�(CD�02)

2.�Órgãos�de�Assistência�Direta�e��mediata�ao�Diretor�Geral2.�Órgãos�de�Assistência�Direta�e��mediata�ao�Diretor�Geral
2.1�Gabinete�da�Direção�Geral�(����GA�)�–�U��G�662.1�Gabinete�da�Direção�Geral�(����GA�)�–�U��G�66
�ubia��aria�Vieira�Giovelli�–��iape:�2239599�–�Assistente�em�Administração�–�Chefe�de�Gabinete�(�G�01)

2.2�Assessoria�de�Comunicação�(����A�C��)�2.2�Assessoria�de�Comunicação�(����A�C��)� –�U��G�66–�U��G�66
Dieison�D'Avila�Guisolfi�–��iape:�2090041�–��Jornalista
Helder��ilva�de��elo�–��iape:�3161931�–��écnico�em�Audiovisual

2.3�2.3�Coordenação�Geral�de�Pessoas�(����C�H)Coordenação�Geral�de�Pessoas�(����C�H)�–�U��G�66�–�U��G�66
Jemily�Christina�Nascimento��amos�–��iape:�3087493�–�Assistente�de�Alunos�–�Coordenadora�(�G�01)
Eliana�Aparecida�Dias�dos��antos�–��iape:�2089514�–�Assistente�em�Administração

2.4�2.4��ecnologia�da��nformação�ecnologia�da��nformação�(����C��)�–�U��G�66�(����C��)�–�U��G�66
�ônica�da��ilva�–��iape:�2091414�–��écnica�de��ecnologia�da��nformação
�ilvio��árcio��noui��ilho�–��iape:�3222826�–��écnico�de��ecnologia�da��nformação

3.�Departamento�de�Administração�e�Planejamento�(����DAP)�3.�Departamento�de�Administração�e�Planejamento�(����DAP)� –�U��G�65–�U��G�65
Josimar�da��ilva�Pereira�–��iape:�2212131�–��écnico�em�Contabilidade��–�Chefe�do�Departamento�(CD�04)

3.1�Coordenação�de�Execução��inanceira�(����CE�)�3.1�Coordenação�de�Execução��inanceira�(����CE�)�–�U��G�65–�U��G�65
�aionara�da��ilva��oro�–��iape:�2388700�–�Assistente�em�Administração�–�Coordenadora�(�G�02)

3.2�Coordenação�Geral�de�Aquisições�(����C��)�3.2�Coordenação�Geral�de�Aquisições�(����C��)�–�U��G�65–�U��G�65
Joyce��aria�Gonçalves�–��iape:�1902160�–�Assistente�em�Administração�–�Coordenadora�(�G�02)
Edmundo�Xavier�Leite�Neto��–��iape:�3087445�–�Assistente�em�Administração

3.3�Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�(����CCC)3.3�Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�(����CCC)��–�U��G�65–�U��G�65
Deocleci�de��ouza�–��iape:�3010625�–�Administradora�–�Coordenadora�(�G�02)
Cynthia��liveira�da��osa�–��iape:�1970767�–�Assistente�em�Administração
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3.4�Coordenação�de�Patrimônio�(����PA�)�–�U��G�653.4�Coordenação�de�Patrimônio�(����PA�)�–�U��G�65
Ademéia��aquel��aas�–��iape:�2048087�–�Administradora�–�Coordenadora�(�G�02)

3.5��etor�de�Contabilidade3.5��etor�de�Contabilidade�(����C�N)��(����C�N)�–�U��G�65–�U��G�65
�andra��rancisca�de��liveira�–��iape:�2418808�–��écnica�em�Contabilidade

4.�Coordenação�Núcleo�de�Produção/�azenda�Experimental�(����NP)�4.�Coordenação�Núcleo�de�Produção/�azenda�Experimental�(����NP)� –�U��G�66–�U��G�66
Dácio��libone��–��iape:�1930588�–�Professor�E���/Agronomia/DE�–�Coordenador�(�G�01)
Diogo��erreira�dos��antos�–��iape:�2272054�–��écnico�em�Agropecuária
Jair�José�dos��antos�–��iape:�238688�–��écnico�em�Agropecuária
�hiago�de��ouza��izzi�–��iape:�2269215�–�Engenheiro�Agrônomo

5.�Coordenação�de�Pesquisa�e��novação�(����PE�)�5.�Coordenação�de�Pesquisa�e��novação�(����PE�)� –�U��G�64–�U��G�64
�enato�Andrade��eixeira�–��iape:�1695386�–�Professor�E���/�itopatologia/DE�–�Coordenador�(�G�02)

6.�Coordenação�de�Extensão�e��elações�Empresariais�(����EX�)�6.�Coordenação�de�Extensão�e��elações�Empresariais�(����EX�)�–�U��G�64–�U��G�64
�iguel�Juliano��elo�Perzyvitoski�–��iape:�2380124)�–�Professor�E���/Educação��ísica/DE�–�Coordenador�(�G�02)
�afael�Arruda�Nocera� –� ��iape:�3222553�–�Professor� E���/Geografia/DE�–��esponsável� pelos�Estágios� Curriculares�e
Extracurriculares�dos�Estudantes�dos�Cursos��écnicos��ntegrados�ao�Ensino��édio�e�Cursos��uperiores

7.�Departamento�de�Ensino�(����DEN)�7.�Departamento�de�Ensino�(����DEN)�–�U��G�64–�U��G�64
Josemar�Pedro�Lorenzetti�–��iape:�1957819��–�Professor�E���/�iolosofia/DE�–�Chefe�do�Departamento�(CD�04)

7.1�Coordenação�Pedagógica�(����CPE)�7.1�Coordenação�Pedagógica�(����CPE)�–�U��G�64–�U��G�64
Luciana��onteiro�de�Campos�–��iape:�3146869�–�Professora�E���/Geografia/DE�–�Coordenadora�(�G�02)
Juliana��orges�Alexandre�–��iape:�1958832�–�Assistente�de�Alunos
�amires�Araújo�de��liveira��–��iape:�3246028�–�Assistente�de�Alunos
�eviani��izzi�Kolzer�–��iape:�1578527�–��écnica�em�Assuntos�Educacionais

7.2�Coordenação�da��ecretaria�Geral�de�Documentação�Escolar�(����C�E)�7.2�Coordenação�da��ecretaria�Geral�de�Documentação�Escolar�(����C�E)� –�U��G�64–�U��G�64
Charlie��ilva��ernandes�–��iape:�2997002�–��écnico�em�Assuntos�Educacionais�–�Coordenador�(�G�01)
�etânia��aria�Canei�de�Almeida�–��iape:�2089499�–�Assistente�em�Administração

7.3��iblioteca�(�������)�7.3��iblioteca�(�������)�–�U��G�64–�U��G�64
Cimara�Ducatti�–��iape:�1974991–�Auxiliar�de��iblioteca

7.4�Coordenação�do�Curso��écnico�em�Agropecuária��ntegrado�ao�Ensino��édio�(����CC�A�E�)�7.4�Coordenação�do�Curso��écnico�em�Agropecuária��ntegrado�ao�Ensino��édio�(����CC�A�E�)� –�U��G�64–�U��G�64
�reno�Dröse�Neto�–�Professor�E���/�ísica�–�DE�–��atricula��iape:�2300229�–�Coordenador�(�CC)

7.5�Coordenação�do�Curso��écnico�em�Alimentos��ntegrado�ao�Ensino��édio(����CC�AL)�7.5�Coordenação�do�Curso��écnico�em�Alimentos��ntegrado�ao�Ensino��édio(����CC�AL)� –�U��G�64–�U��G�64
Júlio�César�Zanchet�Piaia�–��iape:�3081448�–�Professor�E���/Alimentos/DE�–�Coordenador�(�CC)

7.6�Coordenação�do�Curso��uperior�de��acharelado�em�Engenharia�Agronômica�(����CCEA)�7.6�Coordenação�do�Curso��uperior�de��acharelado�em�Engenharia�Agronômica�(����CCEA)� –�U��G�64–�U��G�64
Kassio�dos��antos�Carvalho�–��iape:�2420282�–�Professor�E���/Engenharia�Agrícola/DE�–�Coordenador�(�CC)

7.7�Coordenação�do�Curso��ecnologia�em�Gestão�Ambiental(����CC�GA)�7.7�Coordenação�do�Curso��ecnologia�em�Gestão�Ambiental(����CC�GA)� –�U��G�64–�U��G�64
Lindomar�Kinzler�–��iape:�1872235�–�Professor�E���/Administração/DE�–�Coordenador�(�CC)

7.8�Coordenação�do�Curso��uperior�de��ecnologia�em�Produção�de�Grãos�(����CC�PG)�7.8�Coordenação�do�Curso��uperior�de��ecnologia�em�Produção�de�Grãos�(����CC�PG)� –�U��G�64–�U��G�64
Juliano� Araújo� �ar�ns� –� �iape:� 2040795� –� Professor� E���/�opografia,� Georreferenciamento� e� �ensoriamento

�emoto/DE�–�Coordenador�(�CC)

7.9�Assistência�Estudantil�(����AE)�7.9�Assistência�Estudantil�(����AE)�–�U��G�64–�U��G�64
Lucineia��osa��oares��–��iape:�2105178�–��radutora�e��ntérprete�de�Linguagem�de��inais�–�Coordenadora�(�G�02)
Gheysa��aria�Pereira�de�Lima�Eickhoff��–��iape:�2010841�–�Assistente��ocial

7.10�Laboratório�de�Química�7.10�Laboratório�de�Química�–�U��G�64–�U��G�64
Arica��ernandes��ousa�–��iape:�2277637�–��écnica�em�Laboratório

7.11�Laboratório�de��icrobiologia�7.11�Laboratório�de��icrobiologia�–�U��G�64–�U��G�64
�afael�Ponciano�Duarte�–��iape:�1133800�–��écnico�em�Laboratório
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7.12�Laboratório�de�Alimentos�7.12�Laboratório�de�Alimentos�–�U��G�64–�U��G�64
Vanessa�de��ouza�Correia��essias��erraz�–��iape:�1042763�–��écnica�em�Laboratório�(em�exercício�provisório)

7.13�Laboratório�de��olos�7.13�Laboratório�de��olos�–�U��G�64–�U��G�64
Ana�Paula�Encide��libone�–��iape:�1669405�–�Professora�E���/Agronomia/DE

7.14�Laboratório�de��nformática�7.14�Laboratório�de��nformática�–�U��G�64–�U��G�64
André�Assis�Lobo�de��liveira�–��iape:�1051874�–�Professor�E���/�nformática/DE

7.15��ala�de�Professores�E����(����P���)�7.15��ala�de�Professores�E����(����P���)�–�U��G�64–�U��G�64
Adilson�Amorim��randao�–��iape:�1146487�–�Professor�E���/Engenharia�Agrícola/DE
Alan��ranco��arbosa�–��iape:�2320041�–�Professor�E���/Alimentos/DE�
Alessandro�dos��antos�Goes�–��iape:�2281315�–�Professor�E���/�atemática/DE
Alexssandro��essias��erraz�–��iape:�1945141�–�Professor�E���/Alimentos/DE
Anderson�Plattini�do�Nascimento�Eickhoff�–��iape:�1664752�–�Professor�E���/Química/DE
Daiana�Dal�Pupo�–��iape:�1941258�–�Professora�E���/Química/DE
Élio��arbieri�Junior�–��iape:�1755529–�Professor�E���/Zootecnia/DE
Elisangela�Dias��abóia�–��iape:�2419833�–�Professora�E���/Letras/DE
Everton�Jose�Almeida�–��iape:�2152381�–�Professor�E���/Eng.��lorestal/DE
�ernando��ousa�de��liveira�–��iape:�1086730�–�Professor�E���/�ísica/DE
Gildemar��ernandes�do�Nascimento�–��iape:�1344961�–�Professor�E���/Química/DE
Gricielle�Aparecita��util�–��iape:�2085399�–�Professora�E���/Alimentos/DE
Joao��afael�Alves�–��iape:�1155217�–�Professor�E���/�atemática/DE
Juliana�Gervásio�Nunes�–��iape:�1688164�–�Professora�E���/Engenharia�Ambiental/DE
Karine��elix�Delmondes�–��iape:�3222770�–�Professora�E���/Português�Espanhol/DE
Laerte�Gustavo�Pivetta�–��iape:�2085563�–�Professor�E���/Agronomia/DE
Leandro�Viana�de�Almeida�–��iape:�2271762�–�Professor�E���/�ociologia/DE
Letícia��osa��arques�–��iape:�1409745�–�Professora�E���/História/DE
Liandra�Cristine��elló�Grösz�–��iape:�2870054�–�Professora�E���/�iologia/DE
�arcelo��elipe�Zanella�de�Arruda�–��iape:�2327624�–�Professor�E���/�ísica/DE
�enan�Gonçalves�de��liveira�–��iape:�2067855�–�Professor�E���/Engenharia�Agrícola/DE
�enata�de��liveira�Carvalho�–��iape:�1036523�–�Professora�E���/Educação��ísica/DE
�itielly�Laiany�Carvalho��enigalia�–��iape:�3222615�–�Professora�E���/Engenharia�Ambiental/DE
�oberta�Cristiane��ibeiro�–��iape:�1753421�–�Professora�E���/Zootecnia/DE
�osangela��ogéria�Griep�–��iape:�2380819�–�Professora�E���/�atemática/DE
�ilvia��ara�Davies�–��iape:�1870066�–�Professor�E���/Artes/DE
�inara�Dal��agro�–��iape:�2949192�–�Professora�E���/Letras/DE
�erezinha��erreira�de�Almeida�–��iape:�2135431�–�Professora�E���/Português�Literatura/DE
�hiago�de��liveira�Vieira�–��iape:�1410392�–�Professor�E���/História/DE
Vanessa�Cristina��ilva�Vieira�–��iape:�1399107�–�Professora�E���/�iologia/DE
Zaryf�Araji�Dahroug�Pacheco�–��iape:�1310552�–�Professora�E���/�iologia/DE

Art.� 2º.Art.� 2º.� Atualizar� e� regularizar� a� lotação� secundária� dos� servidores� abaixo� relacionados,� incluindo� os� seguintes� setores
adicionais�no��UAP:

�ervidor�ervidor �iape�iape �etor�Adicional��UAP�etor�Adicional��UAP �igla�igla

Joyce��aria�Gonçalves 1902160 �etor�de�Licitações ����L�C

Edmundo�Xavier�Leite�Neto 3087445 �etor�de�Licitações ����L�C

�aionara�da��ilva��oro 2388700 �etor�de�Almoxarifado ����AL�

�andra��rancisca�de��liveira 2418808 �etor�de��ransportes ������A

Helder��ilva�de��elo 3161931 �etor�de��ecnologia�da��nformação ����C��

Julio�Cesar�Zanchet�Piaia 3081448� Núcleo�Permanente�de�Pessoal�Docente ����NPPD

Lucinéia��osa��oares 2105178 Núcleo�de�Atendimento�Pessoas�Necessidades�Específicas ����NAPNE

Art.�3º.Art.�3º.� ��s�servidores�que�exercem�função�de�gestão�(�G,��CC�e�CD)�e/ou�responsabilidade�na�condição�de�subs�tuto(a)
eventual,� terão� como� setor� adicional� �UAP� aquele� onde� exerce� a� subs�tuição,� para� que� tenha� acesso� aos� documentos� e� processos
eletrônicos�e�possa�dar�continuidade�ás�atividades�do�setor�durante�o�afastamento�legal�do�titular.

Art.�4º.Art.�4º.���odos�os�servidores�ocupantes�do�cargo�de�Professor(a)�E����que�estejam�em�exercício�de�função�de�gestão�(�G,
�CC�e�CD)�ou�assumindo�responsabilidade�por�determinado�setor�terão�como�setor�adicional�a��ala�de�Professores�(����P���),�para�que
documentos�e�processos�eletrônicos�estejam�visíveis�aos�servidores�no�módulo�de�protocolo.

Art.�5º.Art.�5º.�As�alterações�de�lotação��UAP�que�se�referem�os�Art.�3º�e�4º�serão�realizados�pela�Coordenação�Geral�de�Gestão�de
Pessoas�do�Campus,�tão�logo�ocorram�a�emissão�e�publicação,�quando�for�o�caso,�da�portaria�de�designação.
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Art.� 6º.Art.� 6º.� �As� informações� constantes�nesta��rdem�Administra�va� devem�ser�atualizadas� anualmente,�ou� quando�houver
alteração�considerável�em�grande�parte�de�sua�estrutura.

Art.� 7º.�Art.� 7º.��oda�alteração�de�ambiente�organizacional�de�servidores�no�âmbito�do������Campus��orriso�deve�ser�informada
obrigatoriamente�pela�Chefia��mediata�ao�Gabinete�da�Direção�Geral,�que�expedirá�a�ordem�administra�va�de�alteração�de�lotação�de
servidor�e�encaminhará�à�Coordenação�Geral�de�Gestão�de�Pessoas�para�as�adequação�na�lotação�no��UAP.

Art.�8º.�Art.�8º.�Cientifiquem�se�e�cumpram�se.

�U��A��A��A�V�E��A�G��VELL�
Diretora�Geral��ubstituta�do������Campus��orriso

Portaria�2273/2021���������DA/����CG/����GA�/���/����

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

�ubia��aria�Vieira�Giovelli�ubia��aria�Vieira�Giovelli,�Diretora�Geral��ubstituta���CD�������DGDiretora�Geral��ubstituta���CD�������DG,�em�02/02/2022�14:52:18.

Este�documento� foi� emi�do�pelo� �UAP� em� 10/01/2022.� Para� comprovar� sua� auten�cidade,� faça� a� leitura� do� Q�Code� ao� lado� ou� acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar�documento/�e�forneça�os�dados�abaixo:

290557
cba2420307
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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

 8/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT8/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISOSORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:RESOLVE:

1. Prorrogar, até 07 de fevereiro de 202207 de fevereiro de 2022, o período de divulgação da segunda e demais chamadas para matrícula

dos candidatos aprovados no Processo Sele vo Simplificado de Vagas Remanescentes dos Cursos Técnicos

Integrados ao Ensino Médio do IFMT Campus Sorriso, regido pelo Edital Nº 8/2021 - SRS-GAB/SRS-

DG/CSRS/RTR/IFMT.

2. Alterar o Cronograma de a vidades e prazos constante no item 11 do referido Edital, conforme apresentado
abaixo:

DATASDATAS EVENTOSEVENTOS

07 de fevereiro de 2022 Divulgação da 2ª chamada

08 de fevereiro de 2022 e 09 de fevereiro de
2022

Período de matrícula da 2ª chamada

10 de fevereiro de 2022 Divulgação da 3ª chamada

11 de fevereiro de 2022 Período de matrícula da 3ª chamada

14 de fevereiro de 2022
Divulgação da chamada geral dos excedentes (se
houver)

15 de fevereiro de 2022 
Período de matrícula da chamada geral dos excedentes
(se houver)

Sorriso, 3 de fevereiro de 2022.

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 03/02/2022 15:27:53.

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:

301016
e939e3c16d

EDITAL COMPLEMENTAR 02 AO EDEDITAL COMPLEMENTAR 02 AO EDIITTAALL Nº Nº
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

1. DA ABERTURA1. DA ABERTURA

O Diretor-Geral do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Sorriso, de acordo

com as disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICO TORNA PÚBLICO por meio deste Edital Simplificado que, no período de

25 de fevereiro a 06 de março de 2022,25 de fevereiro a 06 de março de 2022,  estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes dos Cursos de

Graduação, com ingresso no primeiro semestre do ano le vo de 2022. Serão ofertadas 66 (sessenta e seis) vagas,

para o Campus SorrisoCampus Sorriso, , localizado na Av. dos Universitários, 799, Santa Clara,   Sorriso/MT.

1.1 Da validade1.1 Da validade

O resultado do Processo Sele vo Simplificado, previsto neste Edital, será válido apenas para o preenchimento das

vagas remanescentes para o primeiro semestre do ano letivo de 2022.

1.2 Dos requisitos para a inscr1.2 Dos requisitos para a inscr içãoição

Ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula;
Apresentar informações exigidas neste Edital;
Enviar no ato da inscrição todos os documentos exigidos no item 2 e subitens deste Edital;

1.31.3 Da distribuição das vagasDa distribuição das vagas

CursoCurso Autorização de FuncionamentoAutorização de Funcionamento TurnoTurno VagasVagas

Bacharelado em Engenharia Agronômica Resolução CONSUP n°073/2014 Integral 19

Tecnologia em Gestão Ambiental Resolução  nº 038, de 25/06/2012 Noturno 21

Tecnologia em Produção de Grãos Resolução nº 039, de 25/06/2012 Noturno 26

Total de Vagas 66

2. DA INSCRIÇÃO2. DA INSCRIÇÃO

2.1 Do Edital2.1 Do Edital

2.1.12.1.1 O presente Edital contém as informações necessárias para a seleção dos candidatos, que poderão

obtê-las no endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br,, no período de  no período de 25 de fevereiro a 06 de março de 202225 de fevereiro a 06 de março de 2022..

As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 23h59 do dia 06 de março de 202206 de março de 2022. . Caso o candidato

inscreva-se mais de uma vez, para cursos iguais ou diferentes, será considerada somente a última

inscrição efe vada. Ao inscrever-se, o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas

neste Edital e aceitá-las. Por isso, posteriormente, não poderá alegar desconhecimento destas.

2.1.2 Para efetuar a inscrição no Processo Sele vo Simplificado, para seleção de ingresso por meio do2.1.2 Para efetuar a inscrição no Processo Sele vo Simplificado, para seleção de ingresso por meio do

histórico escolar, serão necessários os seguintes documentos:histórico escolar, serão necessários os seguintes documentos:

a)a) CPF (obrigatoriamente do candidato);

b)b) Documento oficial de iden ficação (RG) e para candidatos estrangeiros, o Registro Nacional de

Estrangeiro –RNE, que comprova sua condição de permanente ou temporário, conforme inciso IV do

art. 13 da Lei nº 6.815/80.

c)c) Histórico Escolar do Ensino Médio (ou documento escolar oficial equivalente, desde que

devidamente assinado e carimbado pelo Diretor e/ou Secretário da escola). Não serão considerados

apenas declarações de matrículas, sem conceitos/notas para avaliação.

2.1.3 2.1.3 Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail

dentro do período de inscrição, no e-mail: secretaria.srs@ifmt.edu.br.
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2.22.2 Dos procedimentos para inscriçãoDos procedimentos para inscrição

2.2.12.2.1 O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamentecorretamente, todos os itens do formulário de inscrição e

do ques onário socioeconômico, no endereço https://docs.google.com/forms/d/11PDs-

siQhbSQrpvhIFGH6NpOSbOLqyBD52OSXykuT24/edit?ts=62162b56 disponível no site www.srs.ifmt.edu.br e

anexar o histórico escolar do ensino médioanexar o histórico escolar do ensino médio , conforme item 2.3. O ques onário socioeconômico tem por

obje vo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as polí cas ins tucionais do IFMT e

não terá interferência na classificação dos concorrentes.

2.2.1.1 2.2.1.1 O preenchimento do formulário de inscrição com todas as informações (nome, CPF, RG, data de

nascimento e etc.) deve ser realizado EXCLUSIVAMENTEEXCLUSIVAMENTE no nome do candidato que realizará o processo

seletivo. A Inscrição realizada com documentos dos responsáveis ou outra pessoa será indeferida.

2.3 Do envio da documentação para inscrição2.3 Do envio da documentação para inscrição

2.3 .1 2 .3 .1 Para comprovar os requisitos apontados nos itens 4 e 5 e subitens, o candidato deverá

obrigatoriamenteobrigatoriamente anexar no campo indicado no formulário de inscrição, em arquivo único, formato PDF dearquivo único, formato PDF de

tamanho até 10 MB (dez) Megabytestamanho até 10 MB (dez) Megabytes, cópia  do histórico escolar do ensino médio ou documento

equivalente.

2.3.22.3.2 O candidato deve atentar-se para juntar o documento em arquivo único, inserir e enviar conforme

especificado no subitem 2.3.1, caso contrário sua inscrição será indeferida.

2.3.2.12.3.2.1 Caso o candidato tenha dificuldades para preenchimento do formulário de inscrição e envio do

histórico escolar, poderá solicitar auxílio junto ao Campus Sorriso, conforme o item 2.8 deste Edital.

2.3.32.3.3 Não serão analisados documentos (Histórico Escolar) protocolizados nos Campi do IFMT ou

encaminhados por sedex. Apenas os documentos (históricos) encaminhados conforme subitem 2.3.1 serão

avaliados.

2.3.4 2.3.4 Caberá exclusivamente ao candidato ou seu responsável legal a leitura minuciosa do formulário, do

edital e dos procedimentos de inscrição.

2.3.52.3.5 O candidato que apresentar apenas uma declaração, histórico escolar do ensino médio que não

apresentam as notas/conceitos para avaliação ou que apresentar apenas bole m ou qualquer outro

documento sem estar devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário Escolar, será desclassificado.

2.42.4 O IFMT não se responsabilizará por qualquer equívoco originado das informações prestadas no ato da

inscrição, porque elas são de total responsabilidade do candidato. Por isso, o candidato deverá ler atentamente o

formulário de inscrição formulário de inscrição e conferir todos os dados nele registrados, inclusive o endereço de e-mail.

2.4.1 2.4.1 O candidato que realizar a inscrição sem enviar a documentação necessária para avaliação eO candidato que realizar a inscrição sem enviar a documentação necessária para avaliação e

classificação no processo seletivo de vagas remanescentes, será desclassificado.classificação no processo seletivo de vagas remanescentes, será desclassificado.

2.4.1.1 O candidato que efe var mais de uma inscrição concorrerá SOMENTE com a úl ma inscrição

realizada, conforme especificado neste edital.

2.5 2.5 Da responsabilidade da inscriçãoDa responsabilidade da inscrição

O IFMT não se responsabilizará pela não efetivaçãonão efetivação  da inscrição mo vada por questões de ordem técnica, como

falhas de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem a

inscrição.

2.6 Da confirmação da inscrição2.6 Da confirmação da inscrição

2.6.1 2.6.1 Conforme o cronograma, item 12 deste Edital, o IFMT Campus Sorriso disponibilizará para os

candidatos a relação preliminar de inscritos, contendo o nome do candidato e o curso escolhido, no

endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br 

2.6.22.6.2 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste Edital.

2.7 2.7 Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o edital de vagas remanescentes.Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o edital de vagas remanescentes.

2.8 2.8 Do suporte presencial para o processo de inscrição:

2.8.12.8.1 Os candidatos que encontrarem dificuldades para o acesso e/ou para o preenchimento da inscrição

online poderão procurar o IFMT Campus Sorriso presencialmente, para atendimento preferencial de

suporte na etapa de inscrição, nas datas e horários informados no item 12 (cronograma).

2.8.22.8.2 Para o suporte mencionado neste item, é necessário que os candidatos compareçam no IFMT Campus

Sorriso, localizado na Av. dos Universitários, 799, Santa Clara, Sorriso - MT, portanto os documentos

informados nos subitens 2.2 e 2.3 deste edital.

2.8.32.8.3 O apoio presencial ofertado pela ins tuição refere-se apenas à disponibilização de computador com
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ponto de acesso à internet para efe vação da inscrição e não exime o candidato da necessidade de leitura e

cumprimento dos demais itens do edital necessários à sua participação no processo seletivo.

3. DO ATENDIMENTO ESPECÍFICO3. DO ATENDIMENTO ESPECÍFICO

3.13.1 Em conformidade com o Decreto nº 8.727/2016 e a Resolução CONSUP/IFMT nº 96, de 18 de outubro de

2017, é facultada ao candidato traves  ou transexual (pessoa que se iden fica e quer ser reconhecida socialmente

em consonância com sua identidade de gênero) a utilização do nome social.

3.23.2 Caso o candidato seja menor de dezoito anos, o formulário (ANEXO III) precisa conter a assinatura dos pais ou

do responsável legal e uma cópia do documento de identidade deste(s).

3.33.3 O Formulário de solicitação de uso de nome social (ANEXO III) e os seguintes documentos: a) fotografia atual,

ní da, individual, colorida, com fundo branco, sem o uso de óculos escuros e ar gos de chapelaria (boné, chapéu,

viseira, gorro ou similares); b) cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de iden ficação oficial

com foto, válido, devem ser encaminhados através de e-mail para o endereço:

secretaria.srs@ifmt.edu.br, durante o prazo de inscrições estabelecido no cronograma (item 12). O assunto da

mensagem deve ser: Solicitação de uso de nome social – Processo Sele vo 2022/2. Ressaltamos que não serão

aceitos documentos apresentados fora do prazo ou incompletos.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 4.1 O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º, 2º eclassificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º, 2º e  

3º ano do Ensino Médio3º ano do Ensino Médio constantes no Boletim Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial 

equivalente, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografiadisciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A classificação dar-se-á pela média final referente ao 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio.

4.2 4.2 A seleção será classificatória e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da 

maior nota para a menor.

4.3 Dos critérios para a classificação4.3 Dos critérios para a classificação

4.3.1 4.3.1 Para efeito de efeito de classificação, as notas constantes no Histórico Escolar do Ensino médio, serão 

convertidas para peso em 100(cem), com 2 (duas) casas decimais.

4.3.24.3.2 Serão analisadas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa (Português), Matemática, Química, 

Física, Biologia, História e Geografia, caso essas disciplinas tenham sido cursadas acompanhadas de outras, 

será verificado a área equivalente.

4.3.34.3.3 A nota final utilizada para classificação será obtida a partir da média das notas/conceitos nas 

disciplinas de Língua Portuguesa (Português), Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia do 

1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio do candidato constantes no Histórico Escolar ou documento escolar oficial 

equivalente, desde que devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário Escolar.

5. DOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO5. DOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO

5.15.1 Serão considerados para fins de inscrição e comprovação de conclusão do ensino médio os seguintes

documentos:

a) HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOa) HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO  (ou documento escolar oficial equivalente, desde que

devidamente assinado e carimbado pelo Diretor e/ou Secretário da escola): Serão consideradas as

notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemá ca, Química, Física, Biologia, História e

Geografia da Base Nacional Comum Curricular, constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou

documento escolar oficial equivalente, desde que devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário da

escola). Ou seja, estudantes concluintes do ensino regular, modular, ensino técnico, entre outros;

b) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO VIA PROVÃO:b) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO VIA PROVÃO:  Adquirido através de provas/exames pelas secretarias de

educação, ou 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 (Linguagens); Matemá ca;

Química (Ciências da Natureza); Física (Ciências da Natureza); Biologia (Ciências da Natureza); História

(Ciências Humanas) e Geografia (Ciências Humanas), constantes no Histórico Escolar do candidato;

c) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO VIA EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENSc) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO VIA EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS

E ADULTOS – ENCCEJA,E ADULTOS – ENCCEJA,  acompanhado de Histórico Escolar (com notas de 60 a 180): Serão consideradas as

notas nas disciplinas de e Portuguesa (Linguagens e suas Tecnologias); Matemá ca (Matemá ca e suas

Tecnologias); Química (Ciências da natureza e suas tecnologias);Física(Ciências da natureza e suas

tecnologias); Biologia (Ciências da natureza e suas tecnologias); História (Ciências Humanas e suas
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Tecnologias) e Geografia (Ciências Humanas e suas Tecnologias), constantes no Histórico Escolar do

candidato;

d) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO COM BASE NOS RESULTADOS DO EXAME NACIONAL DOd) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO COM BASE NOS RESULTADOS DO EXAME NACIONAL DO

ENSINO MÉDIO – ENEM:ENSINO MÉDIO – ENEM: Acompanhado do bole m de desempenho no ENEM, caso a pontuação não conste

no verso do certificado. Será considerada a pontuação obtida nas áreas de conhecimento:

I - Linguagens, códigos e suas tecnologias;

II - Ciências humanas e suas tecnologias;

III - Matemática e suas tecnologias;

IV - Ciências da natureza e suas tecnologias;

5.2 5.2 O Histórico Escolar do Ensino Médio (ou documento oficial equivalente, desde que devidamente assinado pelo
Diretor e/ou Secretário escolar) do candidato ao ingresso no processo sele vo, no qual constam conceitos, sem
informação sobre os correspondentes valores numéricos, será conver do numa escala de 0 a 100, conforme
disposto na tabela de equivalência:

5.2.1. 5.2.1. Para candidatos oriundos das Escolas Estaduais de Mato Grosso, organizadas em Ciclos de Formação
Humana, conforme estabelecido na Resolução n. 262/2002 - CEE/MT:

Tipo de ProgressãoTipo de Progressão Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Progressão Simples (PS) 75,00

Progressão Continuada com Plano de Apoio Pedagógico (PPAP)
ou Programa com Apoio Especializado –PASE

50,00

Retido (RT) 0,00

Tipo de Avaliação Conforme os Objetivos *Tipo de Avaliação Conforme os Objetivos * Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Avançado (A) 100,00

Proficiente (P) 85,00

Básico (B) 75,00

Abaixo do Básico (AB) 30,00

* Fonte: Orientativo SEDUC, 2019 e 2020.

5.2.2.5.2.2. Para os demais candidatos:

Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

A+

100,00

A

Excelente (EX)

Aprovado Superior (AS)

Plenamente Satisfatório (PS)

Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Satisfatório avançado (AS)

85,00Aprovado média superior (MAS)

Ótimo (O, OT) ou Muito Bom (MB)

Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

B

75,00

Bom

Apto

Aprovado

Habilitado (H)

Satisfatório (S)

Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Proficiente (PR)

65,00
Significativo (SI)

Regular para bom (RB)

Suficiente (SU) 032



Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Médio (M)

55,00
Regular (R)

C

Aprovado médio (AM)

Conceito no Histórico EscolarConceito no Histórico Escolar Nota numérica equivalenteNota numérica equivalente

Insuficiente (I)

30,00

Insatisfatório (IN)

Não satisfatório (NS)

Médio inferior (MI)

D

E

5.2.3 5.2.3 Caso o histórico escolar (ou documento escolar oficial equivalente, devidamente assinado e carimbado pelo

Diretor e/ou Secretário Escolar) apresente um único conceito de aprovação (exemplo: “Aprovado”, “Apto”,

“Habilitado” “Aproveitamento Satisfatório”, “Satisfatório” ou equivalente), será considerando à nota equivalente a

75 (setenta e cinco).

5.35.3 O candidato que ob ver pontuação igual a 0 (zero) ou conceito RT (re do), estará automa camente

desclassificado do processo seletivo.

5.4 Dos Critérios para a obtenção do resultado5.4 Dos Critérios para a obtenção do resultado

5 . 4 . 1 5 . 4 . 1 O resultado do Processo sele vo simplificado das vagas remanescentes será

classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, daclassificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da

maior nota para a menormaior nota para a menor.

5.4.1.15.4.1.1 A classificação final do candidato no curso levará em conta a Média Geral ob da. As notas

serão conver das para uma escala de 100 pontos, com duas casas decimais, que posteriormente será

calculada a média aritmé ca. O resultado será a Média Geral, com o qual o candidato concorrerá no

processo seletivo.

5.4.2 5.4.2 Para obtenção da nota final, serão u lizados cálculos de acordo com os documentos indicados neste

edital, conforme exemplos (simulações abaixo):

a)a) Histórico Escolar do Ensino MédioHistórico Escolar do Ensino Médio  - Se a nota no seu bole m escolar está em escala de 0 a 100

pontos não haverá conversão.

DisciplinasDisciplinas
Notas do histórico escolarNotas do histórico escolar

(média do 1º, 2º e do 3º ano do ensino médio)(média do 1º, 2º e do 3º ano do ensino médio)

Língua Portuguesa 60

Matemática 80

Química 65

Física 60

Biologia 85

História 75

Geografia 75

TotalTotal 500

Média AritméticaMédia Aritmética 500 ÷ 7 = 71,4

Neste caso, a média final para participação no processo seletivo será 71,471,4.

b)b) Cer ficado de Conclusão Via Exame Nacional Para Cer ficação de Competências de Jovens eCer ficado de Conclusão Via Exame Nacional Para Cer ficação de Competências de Jovens e

Adultos – ENCCEJA ou equivalenteAdultos – ENCCEJA ou equivalente, acompanhado de Histórico Escolar (com notas de 0 a 180).
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Áreas do conhecimento doÁreas do conhecimento do

ENCCEJAENCCEJA

DisciplinasDisciplinas

correspondentescorrespondentes

Notas doNotas do

históricohistórico

escolarescolar

Notas convertidas na base 100Notas convertidas na base 100

Linguagens, Códigos e suas

Tecnologias e Redação
Língua Portuguesa 130 130 x 100 = 13000 ÷ 180 = 72,2

Matemática e suas Tecnologias Matemática 140 140 x 100 = 14000 ÷ 180 = 77,7

Ciências da Natureza e suas

Tecnologias

Química 120 120 x 100 = 12000 ÷ 180 = 66,6

Física 120 120 x 100 = 12000 ÷ 180 = 66,6

Biologia 120 120 x 100 = 12000 ÷ 180 = 66,6

Ciências Humanas e suas

Tecnologias

História 130 130 x 100 = 13000 ÷ 180 = 72,2

Geografia 130 130 x 100 = 13000 ÷ 180 = 72,2

TotalTotal 494,1

Média AritméticaMédia Aritmética 494,1 ÷ 7 = 70,5

Neste caso, a média final para participação no processo seletivo será 70,570,5.

c) Cer ficado de Conclusão do Ensino Médio – ENEM:c) Cer ficado de Conclusão do Ensino Médio – ENEM:  Acompanhado de bole m de desempenho do

ENEM, caso a pontuação não conste no verso do certificado, for em escala de 0 a 1000.

Áreas do conhecimento do ENEMÁreas do conhecimento do ENEM
DisciplinasDisciplinas

correspondentescorrespondentes

Notas doNotas do

históricohistórico

escolarescolar

Notas convertidas na base 100Notas convertidas na base 100

Linguagens, Códigos e suas

Tecnologias e Redação
Língua Portuguesa 740 740 ÷ 10 = 74

Matemática e suas Tecnologias Matemática 560 560 ÷ 10 = 56

Ciências da Natureza e suas

Tecnologias

Química 570 570 ÷ 10 = 57

Física 570 570 ÷ 10 = 57

Biologia 570 570 ÷ 10 = 57

Ciências Humanas e suas

Tecnologias

História 730 730 ÷ 10 = 73

Geografia 730 730 ÷ 10 = 73

TotalTotal 447

Média AritméticaMédia Aritmética 447 ÷ 7 = 63,8

Neste caso, a média final para participação no processo seletivo será 63,863,8.

5.4.35.4.3 Os candidatos cujos Históricos Escolares con verem Conceitos devem ler atentamente o item 5.2  e

alíneas deste Edital.

5.55.5 Será ELIMINADOELIMINADO o candidato que for constatado diferença do po de documento de escolaridade

encaminhado para participação no processo seletivo e do documento apresentado no ato da matrícula.

5.65.6 A comprovação da existência de dolo, irregularidade, má-fé ou fraude, apurada em procedimento que lhe

assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará na ELIMINAÇÃO do candidato do Processo Sele vo, sem

prejuízo as sanções penais.

5.7 Do critério de desempate5.7 Do critério de desempate

5.7.15.7.1 No caso de empate na mesma opção de curso e turno, será classificado o concorrente que obtiver o 

maior número de pontos na disciplina de Língua Portuguesa. Permanecendo o empate, será classificado o 

candidato que tiver o maior número de pontos na disciplina de Matemática. Caso ainda permaneça o 

empate, será classificado o candidato que tiver maior idade.

5.85.8 O resultado do Processo Sele vo Simplificado será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão àclassificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à

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

034



6. DA CLASSIFICAÇÃO6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.16.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a somatória dos pontos obtidos,

considerando o desempenho dos concorrentes.

6 . 2 6 . 2 Conforme cronograma estabelecido no item 12 deste Edital,,  será divulgada, no endereço eletrônico

www.srs.ifmt.edu.br,  a listagem geral de candidatos que foram aprovados e os classificados no processo sele vo

simplificados.

6.36.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados

em todas as chamadas para a realização da matrícula online. Todas as chamadas serão publicadas no endereço

eletrônico: www.srs.ifmt.edu.br.

6.46.4 Apesar de o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT em algum momento

enviar algumas informações por e-mail, é de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações

referentes ao certame no site do Campus Sorriso www.srs.ifmt.edu.br para o acompanhamento dos

procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Processo Sele vo Simplificado, bem como

a verificação dos documentos exigidos para a efe vação da matrícula e acompanhamento de publicações e

eventuais alterações.

7. DOS RECURSOS7. DOS RECURSOS

7.1 7.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, contra as seguintes situações dentro do prazo de 24 horas após:

a) publicação do edital;

b)divulgação da listagem preliminar de inscritos;

c) divulgação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado.

7.27.2  O recurso dirigido por meio de requerimento (Anexo I),(Anexo I), em primeira e única instância, à Diretoria de Ensino do
Campus deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico secretaria.srs@ifmt.edu.br

7.2.17.2.1 Os recursos somente serão aceitos se es verem assinados de próprio punho pelo próprio(a) candidato

(a) ou pelo representante legal, e em formato PDF.

7.3 Não serão aceitos recursos enviados por correio ou entregues no Campus ou encaminhados em formato7.3 Não serão aceitos recursos enviados por correio ou entregues no Campus ou encaminhados em formato

diferente.diferente.

7.47.4 Não serão analisados os recursos intempes vos, sem assinatura ou que não estejam em concordância com as

orientações deste Edital.

7.5 7.5 Recursos cujo teor desrespeite a qualquer órgão ou a ins tuição pelo processo sele vo serão preliminarmente

indeferidos.

8. DAS MATRÍCULAS8. DAS MATRÍCULAS

8.18.1 Após a publicação do resultado oficial, a Direção de Ensino disponibilizará para a Secretaria Geral de

Documentação Escolar a relação dos candidatos aprovados, classificados (excedentes), desclassificados e

eliminados, para que a esta proceda às matrículas.

8.1.18.1.1 A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato, pessoalmente, na Secretaria Geral de Documentação

Escolar do IFMT Campus Sorriso. Se for menor de 18 anos, deverá ser efetuada pelo responsável legal ou por

seu mandatário com procuração simples (com firma reconhecida em cartório), munido de Documento de

Identificação.

8.1.2 8.1.2 Casos excepcionais, em que o candidato for maior de 18 anos e não puder comparecer para efe vá-la,

sua matrícula, poderá ser feita por mandatário com procuração simples (com firma reconhecida em

cartório) ou através da procuração disponível no (Anexo VI) deste Edital.

8.2 Das datas e dos horários das matrículas8.2 Das datas e dos horários das matrículas

8.2.18.2.1 As matrículas serão realizadas das 8h às 11h e das 13h às 17h. As matrículas da 1ª chamada

(APROVADOS) serão realizadas nas datas previstas no item 12 (cronograma).

8.2.28.2.2 Se houver vagas não preenchidas e candidatos classificados, após a matrícula da 1ª chamada, será

elaborada e publicada a relação dos classificados para a 2ª chamada e às chamadas subsequentes, se

houver.

8.2.38.2.3 Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada por meio do endereço eletrônico www.srs.ifmt.edu.br,

e a matrícula será realizada nas datas previstas no item 12 (cronograma).

8.2.48.2.4 Persis ndo vagas remanescentes após a 2ª chamada será realizada uma nova chamada, conforme
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critérios estabelecidos neste edital e em dia e horários definidos pelo Departamento de Ensino do Campus,

sendo publicizadas no portal www.srs.ifmt.edu.br.

8.2.58.2.5 As vagas resultantes da desistência de candidatos aprovados e/ou classificados ou daqueles que não

sa sfizerem o disposto no presente Edital serão preenchidas através de convocação, obedecendo ao limite

de vagas do respectivo curso.

8.38.3 No ato da matrícula, caberá ao setor de Secretaria Escolar do Campus, a verificação e confirmação de todas as

informações cadastrais do candidato, tais como e-mail, CPF, RG dentre outros.

9. DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA9. DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

9.1 Para realização da matrícula dos candidatos, deverão ser apresentados os seguintes documentos:9.1 Para realização da matrícula dos candidatos, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento;

1 (uma) foto 3 x 4 recente;

histórico escolar do ensino médio ou equivalente;

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Cédula de identidade oficial;

CPF, original e cópia legível;

Título de eleitor para os maiores de 18 anos;

Comprovante do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino;

Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone;

Original e cópia legível do CPF do Pai/Mãe ou Responsável legal do candidato menor de 18 anos;

Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade (Anexo II).

9.1.1 9.1.1 Os candidatos que realizarem agendamento para efetivação da matrícula pessoalmente, deverão 

apresentar originais e cópias legíveis ou cópias autenticadas em cartório.

9.1.29.1.2 A falta de um dos documentos aqui relacionados, impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, 

nesse caso, recurso, nem será facultada a matrícula condicionalnem será facultada a matrícula condicional.

9.1.3 9.1.3 Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, na seleção 

e na matrícula.

9.1.4 9.1.4 A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em 

procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua 

matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

9.1.59.1.5 A qualquer momento, depois de realizada a matrícula, o IFMT Campus Sorriso poderá exigir do 

candidato que comprove a autenticidade das informações prestadas, sob pena de ser deflagrado processo 

administrativo pelo órgão competente, sendo assegurada a ampla defesa, visando à apuração dos fatos e 

aplicação das sanções cabíveis.

9.1.6 9.1.6 O IFMT poderá solicitar posteriormente documentos suplementares.

9.1.7 Em caso de candidato estrangeiro deverá apresentar os seguintes documentos:9.1.7 Em caso de candidato estrangeiro deverá apresentar os seguintes documentos:

a)a) passaporte, com cópia das seguintes páginas: de iden ficação, do visto, do carimbo de entrada e

carimbo de registro;

b)b) histórico escolar de conclusão dos estudos de nível médio, ou documento equivalente, com a

equivalência de estudos aprovada pelo órgão competente no Brasil;pelo órgão competente no Brasil;  e/ou apresentação de protocolo

de solicitação junto ao órgão competente de equivalência, ambos com data anterior à matrícula;

c)c) comprovante de situação cadastral do CPF (Cadastro de Pessoa Física);

d)d) protocolo de solicitação de renovação da Cédula de Iden dade de Estrangeiro - CIE (an gamente

denominado RNE) junto ao Departamento de Polícia Federal, nos casos em que a validade da CIE

es ver próxima (30 dias). Para o portador de visto permanente, será suficiente a apresentação de

Cédula de Identidade de Estrangeiro - CIE (antigamente denominado RNE) válido.

9.1.89.1.8 Em conformidade com o Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, para realização da matrícula, somente

será exigida a cópia autenticada dos documentos, caso não seja apresentado o documento original.

9.1.9 As matrículas para o Ensino Superior serão realizadas de acordo com a Lei nº 12.089/2009:9.1.9 As matrículas para o Ensino Superior serão realizadas de acordo com a Lei nº 12.089/2009:

"Art. 2º"Art. 2º É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante,

simultaneamente, no curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em036



cursos diferentes em uma ou mais de uma ins tuição pública de ensino superior

em todo o território nacional.

Art. 3ºArt. 3º A ins tuição pública de ensino superior que constatar que um dos seus

alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra ins tuição deverá comunicar-

lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado

do primeiro dia útil posterior à comunicação.

§ 1º§ 1º Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste ar go ou não

optar por uma das vagas, a ins tuição pública de ensino superior providenciará o

cancelamento:

I - da matrícula mais an ga, na hipótese de a duplicidade ocorrer em ins tuições

diferentes;

II - da matrícula mais recente, na hipótese de a duplicidade ocorrer na mesma

instituição.

§ 2º§ 2º Concomitantemente ao cancelamento da matrícula na forma do disposto no §

1o deste ar go, será decretada a nulidade dos créditos adquiridos no curso cuja

matrícula foi cancelada."

9.1.109.1.10 O IFMT se responsabiliza unicamenteunicamente pela divulgação das informações referentes a esse processo

seletivo simplificado.10. DO INÍCIO DAS AULAS10. DO INÍCIO DAS AULAS

10. DO INÍCIO DAS AULAS10. DO INÍCIO DAS AULAS

10.1 10.1 O início das aulas será estabelecido conforme calendário do Campus, a ser divulgado na data da matrícula.O início das aulas será estabelecido conforme calendário do Campus, a ser divulgado na data da matrícula.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.111.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT cons tuem normas e passam a

integrar o presente Edital.

11.211.2 Este Edital é público, amplamente divulgado e sua leitura na íntegra, bem como a leitura de todas as

informações disponibilizadas no www.srs.ifmt.edu.br, é requisito imprescindível para inscrição e par cipação no

certame. Portanto, é responsabilidade exclusiva do candidato a leitura desses, não podendo alegar

desconhecimento das informações neles constantes.

11.311.3 Será eliminado do Processo Sele vo Simplificado o candidato que u lizar-se de documentos ou informações

falsas, bem como de outros meios ilícitos ou ainda pra car atos contra as demais normas con das neste Edital e

nas instruções fornecidas ao candidato. O descumprimento do aqui disposto implicará eliminação do candidato,

constituindo-se tentativa de fraude.

11.411.4 Serão divulgados, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o Processo

Seletivo Simplificado.

11.511.5 O candidato deverá observar rigorosamente as disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico

www.srs.ifmt.edu.br. A não observância das disposições e instruções con das neste Edital, nas normas

complementares e nos avisos oficiais que o IFMT Campus Sorriso venha a divulgar poderá acarretar a eliminação

do candidato do processo seletivo simplificado.

11.6 11.6 Após o encerramento de todas as chamadas previstas neste edital, caso todas as vagas não sejam totalmente

preenchidas e se ainda houver candidatos classificados, estes poderão optar por alterar a opção do curso

escolhido e efetuar matrícula no curso com vaga disponível, respeitando a ordem de classificação geral dos

candidatos.

11.7 11.7 Caso o estudante matriculado não mais se interessar pela vaga, deverá manifestar oficialmente o

cancelamento da matrícula.

11.8 11.8 A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes neste Edital.

11.9 11.9 Ocorrendo mo vo de força maior que determine perda total ou parcial irreparável do Processo Sele vo

simplificado, antes ou após sua realização, o IFMT Campus Sorriso reserva a si o direito de cancelar ou subs tuir

datas, realizar novo processo ou procedimentos ou atribuir pesos compensatórios, de modo a viabilizar o conjunto

do processo.

11.1011.10 Ao realizar sua inscrição, o candidato declara-se ciente da possibilidade de divulgação de seus dados em

listagens e resultados no decorrer do processo, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel

cumprimento da publicidade dos atos que dizem respeito a este processo seletivo.

11.1111.11 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da capital do estado de Mato
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Grosso.

11.1211.12 A reposição das aulas, quando necessária, ocorrerá aos sábados.

11.13 11.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT.

12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES - CURSOS DE GRADUAÇÃO 2022/112. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES - CURSOS DE GRADUAÇÃO 2022/1

DATASDATAS EVENTOSEVENTOS

23 de fevereiro de 2022 Publicação do Edital

25 de fevereiro de 2022 a 06 de março de 2022 Período de Inscrição via internet

25 de fevereiro de 2022

(das 7h às 11h e das 13h às 17h)

02 de março de 2022

(das 14h às 17h)

03 e 04 de março de 2022

(das 7h às 11h e das 13h às 17h)

Período de disponibilização do suporte presencial
para o processo de inscrição

07 de março de 2022 Divulgação da listagem de candidatos

09 de março de 2022 Resultado preliminar dos aprovados/classificados

10 de março de 2022 Prazo para recursos

11 de março de 2022 Resultado final dos aprovados/classificados

14, 15 e 16 de março de 2022 Período de matrícula dos aprovados

17 de março de 2022 Divulgação da 2ª chamada

18 de março de 2022 Período de matrícula da 2ª chamada

Sorriso, 23 de fevereiro de 2022.

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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ANEXO IANEXO I

FORMULÁRIO DE RECURSOFORMULÁRIO DE RECURSO

 À DIRETORIA DE ENSINO À DIRETORIA DE ENSINO

NOME:

ENDEREÇO:

TELEFONE: EMAIL:

CURSO: TURNO:

     Contra as normas do edital

     Contra a lista preliminar de candidatos inscritos

Contra o resultado preliminar

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:    aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorriso, ................ de ........................................ de 2022.

___________________________________

Assinatura do candidato
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ANEXO IIANEXO II

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

Eu,___________________________________________________________________________ , nacionalidade

_______________________, estado civil __________________, portador da Carteira de Iden dade RG nº

_____________________, inscrito no CPF nº___________________, residente à

_____________________________________________, nº ________, na cidade de

__________________________________, (se menor) neste ato, representado por

_______________________________________________________________, portador da Carteira de Iden dade

RG nº __________________, AUTORIZO 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 no cias relacionados à ins tuição; (X) nos
processos de heteroiden ficação feno pica de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) quando
optarem em concorrer às vagas reservadas para candidatos negros; 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.

____________________________, ____ de ________________ de _________.

_________________________________________________
Assinatura do declarante ou responsável legal

1040



ANEXO IIIANEXO III

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE USO DE NOME SOCIALFORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL

Em conformidade com o Decreto 8.727/2016 e a Resolução CONSUP/IFMT 96/2017, é facultada ao candidato

traves  ou transexual (pessoa que se iden fica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua

iden dade de gênero) a u lização do nome social. Dessa forma, no ato da inscrição, o candidato deve preencher o

formulário, indicando a sua escolha pelo uso do nome social e encaminhar os seguintes documentos:

a) fotografia atual, ní da, individual, colorida, com fundo branco, sem o uso de óculos escuros e ar gos de

chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);

b) cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficial com foto, válido.

c) cópia assinada e digitalizada deste formulário de solicitação de atendimento pelo nome social.

Os documentos devem ser enviados através de e-mail para o endereço secretaria.srs@ifmt.edu.br, conforme data

e horário especificados no edital. O assunto da mensagem deve ser: “Solicitação de uso de nome social”.

Ressaltamos que não serão aceitos documentos apresentados fora do prazo ou incompletos.

Caso o candidato seja menor de dezoito anos, o formulário precisa conter a assinatura dos pais ou do responsável

legal e uma cópia do documento de identidade deste.

Nome social:____________________________________________________________________

Nome civil:_____________________________________________________________________

Data de nascimento: _____/_____/_______

CPF: __________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Telefone(s): ____________________________________________________________________

Declaro que estou inscrito no processo sele vo para o Cursos de Graduação e venho por meio deste solicitar

inclusão do meu nome social para minha iden ficação pessoal durante o referido processo sele vo nos termos do

Decreto .727/2016 e da Resolução CONSUP/IFMT96/2017.

*Preencher este campo se o solicitante for menor de 18 anos.

Autorizo meu(minha) filho(a) a usar o nome social informado neste Formulário no processo sele vo

para os Cursos de Graduação.

___________________________________________

Assinatura do pai/da mãe ou do responsável

Sorriso, ................ de ........................................ de 2022.

___________________________________

Assinatura do candidato

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 23/02/2022 10:48:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 23/02/2022. 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:

314441
24e45976ff
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 02/2022 - 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

 1/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT1/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISOSORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de 2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:RESOLVE:

1. Prorrogar, até 01 de março de 202201 de março de 2022, o período de inscrição no no Processo Sele vo Simplificado de V agas

Remanescentes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFMT Campus Sorriso, regido pelo Edital Nº

01/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT.

2. Alterar o Cronograma de a vidades e prazos constante no item 11 do referido Edital, conforme apresentado
abaixo:

DATASDATAS EVENTOSEVENTOS

18 de fevereiro de 2022 a 01 de março de 2022 Período de Inscrição via internet

18 de fevereiro de 2022 

21 de fevereiro de 2022 a 25 de fevereiro de 2022

(de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h)

Período de disponibilização do suporte presencial para
o processo de inscrição

02 de março de 2022
Prazo para solicitação de alteração de dados
referentes à inscrição

03 de março de 2022
Divulgação da listagem preliminar de candidatos
inscritos

04 de março de 2022
Prazo para interposição de recursos contra a listagem
preliminar de candidatos inscritos

07 de março de 2022
Divulgação da listagem definitiva de candidatos
inscritos

08 de março de 2022
Publicação do Resultado preliminar dos
aprovados/classificados

09 de março de 2022
Prazo para interposição de recursos contra a listagem
preliminar de candidatos aprovados/classificados

10 de março de 2022
Publicação do Resultado final dos candidatos
aprovados/classificados

11 de março de 2022 a 14 de março de 2022 Período de matrícula dos aprovados

15 de março de 2022 Divulgação da 2ª chamada

16 de março de 2022 Período de matrícula da 2ª chamada

17 de março de 2022 Divulgação da 3ª chamada

18 de março de 2022 Período de matrícula da 3ª chamada

19 de março de 2022
Divulgação da chamada geral dos excedentes (se
houver)

Período de matrícula da chamada geral dos

EDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDEDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDIITTAALL Nº Nº
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20 de março de 2022 excedentes (se houver)

Sorriso, 24 de fevereiro de 2022.

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 24/02/2022 13:14:46.

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:

315410
1bed31738e
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RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Proposto 
Número 

Solicitação 
Data da 
Viagem 

Motivo da Viagem 
Gastos com 
Diárias (R$) 

Gastos com 
passagens 

(R$) 

JEMILY CHRISTINA NASCIMENTO 
RAMOS 

000059/22 
21/02/2022 

a 
26/02/2022 

Processo 23444.000130.2022-42 - Treinamento junto à Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas para aprendizagem sobre os diversos procedimentos 
relacionados a matéria de pessoal, de responsabilidade da CGGP. 

999,20 100,39 

CLAUDIR VON DENTZ 000079/22 
11/02/2022 

a 
12/02/2022 

Processo 23444.000224.2022-11 - Participar de Reunião com o Reitor do 
IFMT e com a Empresa F. M. Kerbauy Resende Ltda para tratar do Pedido 
de Reajuste de Valor protocolado pela contratada para construção da 
Obra do Barracão da Fazenda Experimental do IFMT Campus Sorriso. 

338,73 0,00 

JOSIMAR DA SILVA PEREIRA 000080/22 
11/02/2022 

a 
12/02/2022 

Processo 23444.000222.2022-22 - Participar de Reunião com o Reitor do 
IFMT e com a Empresa F. M. Kerbauy Resende Ltda para tratar do Pedido 
de Reajuste de Valor protocolado pela contratada para construção da 
Obra do Barracão da Fazenda Experimental do IFMT Campus Sorriso. 

338,73 0,00 

CLAUDIR VON DENTZ 000081/22 
20/02/2022 

a 
23/02/2022 

Processo 23444.000223.2022-77 - Participar da 1ª Reunião Ordinária do 
Colégio de Dirigentes do IFMT 

776,49 0,00 

JOSIMAR DA SILVA PEREIRA 000082/22 
20/02/2022 

a 
23/02/2022 

Processo 23444.000208.2022-29 - Participar da 1ª Reunião Ordinária do 
Colégio de Dirigentes do IFMT 

776,49 0,00 

JEMILY CHRISTINA NASCIMENTO 
RAMOS 

000059/22 
21/02/2022 

a 
26/02/2022 

Processo 23444.000130.2022-42 - Treinamento junto à Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas para aprendizagem sobre os diversos procedimentos 
relacionados a matéria de pessoal, de responsabilidade da CGGP. 

999,20 100,39 
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�������������LE����DE��E�V�Ç���02/2022���01/02/2022�A�É�28/02/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�6/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:
23444.000431.2020�

12

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Departamento� de� Administração� e
Planejamento

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
dispensa��UA�G:�158950
Nº� da� Nota� de� Empenho:� 2020NE
8000129

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de�Educação,�Ciência�e� �ecnologia�de��ato�Grosso� ��Campus� �orriso �� CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/�������� �elefone:�elefone:
(65)�3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:���azão��ocial:��:����A����A����������E�V�Ç���DE�L�CAÇÃ��L�DA��E
CNPJ:�CNPJ:�18.752.362/0001�02
Endereço:Endereço:�:�ADE�A���A��E�,�300���CEN���������������������CEP:�78890�000

�elefone:��elefone:�(66)���9603�3360�E�mail:�E�mail:�h_fiorenza@hotmail.com

Considerando�a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�encaminhamos�a�presente��rdem�de� ��erviço
para�prestação�dos�serviços��erviços�de�limpeza,�higienização�e�desinfecção�dos�reservatórios�de�água�(cisternas�e
caixas�de�água)�especificados�a�seguir:

QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor�unitárioValor�unitário

�$�$
Valor��otalValor��otal

�$�$

1
����������������b�s��st��i�nári�s�p�r�u��p�rí������

7��i�s
180,00 180,00

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:
��prazo�de�para��execução�do�serviço�deverá�ser�dia��07�/02/2022�.

Local�para�execuão�do�serviço:Local�para�execuão�do�serviço:

Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���

�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira

�utras�observações�utras�observações

�nformamos� que� o� pagamento� será� realizado� com� a� dotação� de� crédito� prevista� para� a� nota� de� empenho
supracitada.� Este� procedimento� assegura� todos� os� direitos� de� pagamento� junto� aos� fornecedores� após� a
entrega�do�serviço,�em�conformidade�com�a�legislação�vigente.

�orriso���,�1�de�fevereiro�de�2022
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Deocleci�de��ouzaDeocleci�de��ouza

Coordenadora�de�Contratos�e�Convênios
Portaria�no�092�de�11/12/2018

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

Deocleci�de��ouzaDeocleci�de��ouza,�C���DENAD������G0002�������CCCC���DENAD������G0002�������CCC,�em�01/02/2022�09:17:43.

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

299257
e8d24abecc
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�������������LE����DE��E�V�Ç���02/2022���01/02/2022�A�É�28/02/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�7/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:
23444.000860.2021�62

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Departamento�de�Administração
e�Planejamento

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
Contrato�nº�05/2022�UA�G:�158950
Nº�da�Nota�de�Empenho:�2022NE5

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de�Educação,� Ciência�e� �ecnologia�de��ato�Grosso� ��Campus� �orriso �� CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/�������� �elefone:�elefone:
(65)�3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:����A��L�D�G��AL��ELEC��UN�CAÇÕE��L�DA.�azão��ocial:����A��L�D�G��AL��ELEC��UN�CAÇÕE��L�DA.

CNPJ:�CNPJ:�11.966.640/0001�77

Endereço:Endereço:��ua�Comendador�Azevedo,�nº�140,�2º�Andar,�Porto�Alegre������–��airro��loresta�–�CEP�90220�15

�elefone:��elefone:�(66)�99855613�E�mail:��E�mail:�licitacao@br.digitallicitacao@br.digital

Considerando�a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�encaminhamos�a�presente��rdem�de� ��erviço
para�prestação�dos�serviços�de�capacitação�especificados�a�seguir:

�tem�tem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor
unitáriounitário

�$�$

ValorValor
�otal��$�otal��$

15 �orriso� 30

�ornecimento�de�Link�dedicado�de��nternet�como��erviço,�com��P�fixo
e�válido,�por�meio�de�infraestrutura�de�fibra�óp�ca,�incluindo�serviços
de� instalação,� aluguel� e� manutenção� da� CPE¹,� de� acordo� com� as
especificações� deste� �ermo� de� �eferência.� �� Assinatura� mensal� de
acesso�à�internet�de�60��bps�para�Campus��orriso.

�$�800,00
�$

24.000,00

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:
��prazo�de�para�início�da�execução�do�serviço�deverá�ser�dia�07/02/2022�e�encerramento�em�07/08/2024.

Local�para�execuão�do�serviço:Local�para�execuão�do�serviço:

Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���

�elefone:�(66)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(66)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira

�bservações�bservações

1�� �nformamos�que� o�pagamento�será�realizado�com� a�dotação�de� crédito�prevista� para� a�nota�de�empenho
supracitada.� Este� procedimento� assegura� todos� os� direitos� de� pagamento� junto� aos� fornecedores� após� a
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entrega�do�serviço,�em�conformidade�com�a�legislação�vigente.

2��Destacamos��que�os�ítens�constantes�no��ermo�de��eferência�devem�ser�observados�durante�todo�o�fornecimento

do�serviço.

�orriso���,�3�de�fevereiro�de�2022

(assinado�digitalmente)

Cynthia��liveira�da��osaCynthia��liveira�da��osa

Assistente�em�Administração����iape�nº�1970767

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

Cynthia��liveira�da��osaCynthia��liveira�da��osa,�A�����EN�E�E��AD��N����ACA�A�����EN�E�E��AD��N����ACA�,�em�03/02/2022�14:11:21.

Este�documento� foi� emi�do�pelo� �UAP� em� 28/01/2022.� Para� comprovar� sua� auten�cidade,� faça� a� leitura� do� Q�Code� ao� lado� ou� acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar�documento/�e�forneça�os�dados�abaixo:

297506
62ace987ee
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