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BOLETIM DE SERVIÇO 

Edição nº 05/2022 

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. 

Sorriso-MT, Junho de 2022. 
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Nesta publicação, serão relacionados os Atos 
Administrativos deliberados no âmbito do 
Gabinete da Direção Geral do IFMT Campus 
Sorriso, o Relatório de Concessão de Diárias e 
Passagens e as Ordens de Serviços emitidas pela 
Coordenação de Contratos e Convênios do IFMT 
Campus Sorriso. 
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 50/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 6 de maio 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 nº 849/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Dispensar o servidor abaixo relacionado da Responsabilidade do Núcleo Gerencial da Ativa Incubadora de Empresas

do IFMT no âmbito do Campus Sorriso, designado pela Portaria nº 21/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 22 de fevereiro de

2021:

Élio Barbieri Junior – Siape: 1755529

II – Designar o servidor abaixo relacionado como Responsável pelo Núcleo Gerencial da Ativa Incubadora de Empresas

do IFMT no âmbito do Campus Sorriso: 

Rui Ogawa – Siape: 2424323

III –  As funções desempenhadas representam 10 (dez) horas semanais no Plano Individual de Trabalho (PIT) do referido

servidor.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 06/05/2022 15:27:57.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 06/05/2022. 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:

352175
c921e9490a

PORTARIA 50/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 6 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 51/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 6 de maio 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 849/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I –  Alterar a composição do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do IFMT Campus Sorriso, constituído pela Portaria nº

99/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, dispensando o servidor André Assis Lobo de Oliveira, Siape: 1051874, e designando o

servidor Rui Ogawa, Siape: 2424323, como Coordenador;

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 06/05/2022 16:57:26.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 06/05/2022. 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:

352476
1662c87b7d

PORTARIA 51/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 6 de maio de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 52/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 10 de maio 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 o servidor Rafael Arruda Nocêra, Siape 3222553, ocupante do cargo de Professor do EBTT,

da Responsabilidade pelos Processos de Estágios Curriculares e Extracurriculares dos discentes dos Cursos Técnicos Integrados ao

Ensino Médio e dos Cursos Superiores deste IFMT Campus Sorriso, designado pela PORTARIA 98/2021 - SRS-GAB/SRS-

DG/CSRS/RTR/IFMT, de 16 de agosto de 2021.

II – Designar a servidora Karine Felix Delmondes, Siape 3222770, ocupante do cargo de Professora do EBTT, como

Responsável pelos Processos de Estágios Curriculares e Extracurriculares dos discentes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino

Médio e dos Cursos Superiores deste IFMT Campus Sorriso.

III – Cientificam-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 10/05/2022 18:56:35.

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

335869
16728f18c0

PORTARIA 52/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 10 de maio de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/221686/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 53/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 32/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a equipe de Fiscalização do Contrato nº 04/2021, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa DSS Serviços de

Tecnologia da Informação, CNPJ nº 03.627.226/0001-05, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de Oficial de Serviços

Gerais, com disponibilização de mão de obra com regime de dedicação exclusiva para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Técnico

Titular

Miguel Juliano Belo Perzyvitoski – Siape:

2380124

Alexssandro Messias Ferraz – Siape:

1945141

Fiscal Técnico

Suplente
Rafael Medici Olini – Siape: 3246058

Altaide Gomes de Sousa Franco – Siape:

3284965

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria nº 112/2021 -

SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 23 de agosto de 2021.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:40:57.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347228
8a12e7d83e

PORTARIA 53/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/343803/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/343803/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/229738/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 54/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 32/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a Equipe de Fiscalização do Contrato nº 07/2020, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa Security

Segurança Ltda, CNPJ: 00.332.087/0005-28, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de vigilância, com disponibilização de

mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Administrativo

Titular

Alessandro dos Santos Goes – Siape:

2281315

Marcelo Felipe Zanella de Arruda – Siape:

2327624

Fiscal Administrativo

Suplente

Juliana Borges Alexandre – Siape:

1958832 
Jair José dos Santos – Siape: 2386888

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência das Portaria nº 52/2020 -

SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 15 de setembro de 2020, e Portaria nº 122/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 13 de

setembro de 2021.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:41:04.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347299
19734ea526

PORTARIA 54/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 55/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 32/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a Equipe de Fiscalização do Contrato nº 09/2021, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa M & M

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.238.213/0001-02, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de Auxiliar Rural, com

disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Administrativo

Titular

Diogo Ferreira dos

Santos – Siape: 2272054

Ellen Cristina Alves de Anicésio – Siape:

3285420

Fiscal Administrativo

Suplente

Renan Gonçalves de Oliveira –

Siape: 2067855

Altaide Gomes de Sousa Franco – Siape:

3284965

Fiscal Técnico Titular
Laerte Gustavo Pivetta –

Siape: 2085563
Jair José dos Santos – Siape: 2386888

Fiscal Técnico Suplente Dacio Olibone – Siape: 1930588
Ana Paula Encide Olibone – Siape:

1669405

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria nº 194/2021 -

SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2021.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:41:21.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347414
2a3125fe4b

PORTARIA 55/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022

14

https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/343803/
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 56/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 32/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a Equipe de Fiscalização do Contrato nº 08/2021, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa Moriah

Empreendimentos Ltda, CNPJ: 07.781.620/0001-54, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de Motorista (Categoria D), com

disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Técnico Titular Juliano Araújo Martins – Siape: 2040795
Juliana Borges Alexandre – Siape:

1958832

Fiscal Técnico Suplente
Diogo Ferreira dos Santos – Siape:

2272054

Alexssandro Messias Ferraz – Siape:

1945141

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria nº 152/2021 -

SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 07 de outubro de 2021.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:41:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347431
ad0819cd67

PORTARIA 56/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/343803/
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 57/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 32/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a Equipe de Fiscalização do Contrato nº 04/2017, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa Trivale

Administração LTDA, CNPJ no 00.604.122/0001-97, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de

gerenciamento de combustível e manutenção da frota para os veículos oficiais do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Técnico Titular
Diogo Ferreira dos Santos – Siape:

2272054
Juliano Araújo Martins – Siape: 2040795

Fiscal Técnico Suplente
Rubia Maria Vieira Giovelli – Siape:

2239599
Jair José dos Santos – Siape: 2386888

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência das Portaria nº 26, de 08 de

março de 2017, e  Portaria nº 135/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 14 de setembro de 2021.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:42:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347466
32a893cb1e

PORTARIA 57/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 58/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 33/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Alterar a Equipe de Fiscalização do Contrato nº 20/2017, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a empresa Ana Paula

Horing Gioveli - ME, CNPJ: 12.685.478/0001-81, que tem por objeto a cessão de uso de bem público, mediante contrato, visando à

comercialização de refeições para estudantes, servidores e o público geral do IFMT Campus Sorriso:

Função Dispensar Nomear

Fiscal Técnico Titular
Rafael Ponciano Duarte – Siape:

1133800

Alexssandro Messias Ferraz –

Siape: 1945141

Fiscal Técnico Suplente
Aguinel Messias de Lima – Siape:

2326936
Júlio Cesar Zanchet Piaia – Siape: 2040795

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria nº 100, de 29 de

setembro de 2017.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 10:51:27.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2022. 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:

347488
aa7c2660ac

PORTARIA 58/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 59/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio 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 18/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I –  Alterar a composição da Comissão Disciplinar Discente do IFMT Campus Sorriso para exercício no ano letivo de 2022,

constituída pela PORTARIA 17/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT , de 22 de fevereiro de 2022, dispensando a servidora abaixo

relacionada:

Teviani Rizzi Kolzer – Siape: 1578527 – Membro Suplente

II –  Designar os servidores abaixo relacionados para compor a referida Comissão:

Renato Andrade Teixeira – Siape: 1695386 – Membro Titular

Sinara Dal Magro – Siape: 2949192 – Membro Titular

Vanessa de Souza Correia Messias Ferraz – Siape: 1042763 – Membro Titular

Altaíde Gomes de Sousa Franco – Siape: 3284965 – Membro Suplente

Cimara Ducatti dos Santos – Siape: 1974991 – Membro Suplente

III – A Comissão passa a atuar com a seguinte composição, sob a presidência do primeiro:

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

Renato Andrade Teixeira 1695386 Membro Titular

Sinara Dal Magro 2949192 Membro Titular

Vanessa de Souza Correia Messias Ferraz 1042763 Membro Titular

Altaíde Gomes de Sousa Franco 3284965 Membro Suplente

Cimara Ducatti dos Santos 1974991 Membro Suplente

Tamires Araujo de Oliveira 3246028 Membro Suplente

IV – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, convalidando-se os atos praticados na vigência da Portaria  PORTARIA

17/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/05/2022 14:29:23.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/04/2022. 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:

346469
086d3e1310

PORTARIA 59/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 60/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de maio 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 o servidor abaixo relacionado a conduzir os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Helder Silva de Melo 3161931 ***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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD2 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD2 - SRS-DG, em 17/05/2022 14:14:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 17/05/2022. 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:

357364
1571585f3a

PORTARIA 60/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 61/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de maio 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 UC nº 01/2022,

RESOLVE:

I – Designar as servidoras abaixo relacionadas como Representantes do IFMT Campus Sorriso junto ao Conselho Gestor do

Parque Municipal Claudino Francio - Unidade de Conservação e Proteção Integral, no período de 2022-2024, sob coordenação da Secretaria

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso .

Liandra Cristine Belló Grösz – Siape: 2870054 – Titular

Vanessa Cristina Silva Vieira – Siape: 1399107 – Suplente

II – Estabelecer carga horária de trabalho de 01 (uma) hora semanal a constar no Plano Individual de Trabalho (PIT)

das referidas servidoras.

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 24/05/2022 14:43:00.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/05/2022. 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:

358382
2b7afefe8d

PORTARIA 61/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 62/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de maio 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 Permanente de Atividade Física e Esporte do IFMT Campus Sorriso para o ano de 2022:

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores:

Servidor SIAPE Função 

Everton José Almeida 2152381 Chefe de Delegação

Renata de Oliveira Carvalho 1036523 Responsável Técnica

Claudiomiro dos Santos Pereira ****** Responsável Técnico

Breno Drosë Neto 2300229 Coordenador de Modalidade Desportiva 

Jemily Christina Nascimento Ramos 3087493 Coordenadora de Modalidade Desportiva 

Juliana Gervásio Nunes 1688164 Coordenadora de Modalidade Desportiva 

Juliano Araújo Martins 2040795 Coordenador de Modalidade Desportiva 

Luciana Monteiro de Campos 3146869 Coordenadora de Modalidade Desportiva 

Marcelo Felipe Zanella de Arruda 2327624 Coordenador de Modalidade Desportiva 

Renan Gonçalves de Oliveira 2067855 Coordenador de Modalidade Desportiva 

Rui Ogawa 2424323 Coordenador de Modalidade Desportiva 

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 24/05/2022 14:49:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/05/2022. 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:

355111
12195feb48

PORTARIA 62/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 24 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 63/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 26 de maio 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 25/2022 - SRS-CRH/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto das Áreas

de Alimentos e Geografia, regido pelo Edital Nº 60/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, no âmbito IFMT Campus Sorriso.

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

Teviani Rizzi Kolzer – Siape: 1578527

Betânia Maria Canei de Almeida – Siape: 1089499

Dieison D Avila Guisolfi – Siape: 2090041

Helder Silva de Melo – Siape: 3161931

Jemily Christina Nascimento Ramos – Siape: 3087493

Rubia Maria Vieira Giovelli – Siape: 2239599

Silvio Márcio Inoui Filho – Siape: 3222826

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 26/05/2022 10:35:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/05/2022. 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:

361714
a287417e0f

PORTARIA 63/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 26 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 64/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 26 de maio 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 24/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a

Contratação de Professor Substituto da Área de Geografia, regido pelo Edital Nº 60/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT:

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

Luciana Monteiro de Campos – Siape: 3146869

Rafael Arruda Nocera – Siape: 3222533

Zaryf Araji Dahoug Pacheco – Siape: 1310552

Teviani Rizzi Kolzer – Siape:1578527 – Suplente

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 26/05/2022 14:40:09.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/05/2022. 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:

361946
c992ccf694

PORTARIA 64/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 26 de maio de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 65/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 27 de maio 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

Jemily Christina Nascimento Ramos 3087493 ***305***** AB

Lindomar Kinzler 1872235 ***420***** 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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 27/05/2022 11:03:59.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/05/2022. 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:

361969
f49d6c2a67
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 66/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 27 de maio 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 27/2022 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a

Contratação de Professor Substituto da Área de Alimentos, regido pelo Edital Nº 60/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT:

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

Júlio Cesar Zanchet Piaia – Siape: 3081448

Alan Franco Barbosa – Siape: 2320041

Elisangela Dias Saboia – Siape: 2419833

Alexssandro Messias Ferraz – Siape: 1945141 – Suplente

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 27/05/2022 14:30:54.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/05/2022. 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:

362082
6da5fe0afd
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 67/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 30 de maio 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 40/2022 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 11/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a

empresa J.M.T SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME, CNPJ: 13.462.006/0001-22, que tem por objeto a contratação de serviços continuados

de limpeza e conservação predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender as demandas do IFMT

Campus Sorriso:

Deocleci de Souza – Siape: 3010625 – Gestão da Execução do Contrato Titular

Ademeia Raquel Maas – Siape: 1048087 – Gestão da Execução do Contrato Suplente

Arica Fernandes Sousa – Siape: 2277637 – Fiscal Administrativo Titular

Tamires Araújo de Oliveira – Siape: 3246028 – Fiscal Administrativo Suplente

Betânia Maria Canei de Almeida – Siape: 1089499 – Fiscal Técnico Titular

Eliana Aparecida Dias dos Santos – Siape: 2089514 – 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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 30/05/2022 09:06:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 30/05/2022. 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:

363177
e9bfc2162a
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

 04/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT04/2022 - 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,

Considerando o Relatório de Atividades 16/2022 - SRS-CRH/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:RESOLVE:

Alterar o Cronograma de a vidades e prazos constante no item 8 do Edital Nº 04/2022 - SRS-GAB/SRS-

DG/CSRS/RTR/IFMT, conforme apresentado a seguir:

DescriçãoDescrição DatasDatas

Divulgação do resultado preliminar 05/05/2022

Prazo para recurso 06/05/2022

Divulgação de resultado oficial 10/05/2022

Sorriso, 2 de maio de 2022.

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

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

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 02/05/2022 17:30:34.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/05/2022. 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:

349930
6d8f4ce2c3

EDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDEDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDIITTAALL Nº Nº
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 5/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

1. DA ABERTURA1. DA ABERTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso, através do Diretor-Geral

e de acordo com as disposições da legislação em vigor, Torna Público Torna Público que no período de 01 de junho a 21 de01 de junho a 21 de  

junho de 2022junho de 2022, , estarão abertas as inscrições para o processo seletivo, por meio de Transferência ExternaTransferência Externa, aa

candidatos que cursam Ensino Superior em outras Instituições, e aos Portadores de Diploma de Nível Superiorcandidatos que cursam Ensino Superior em outras Instituições, e aos Portadores de Diploma de Nível Superior,

para preenchimento de vagas remanescentes nos Cursos Superiores do IFMT – Campus Sorriso, para os quais

serão ofertadas 43 (Quarenta e três) vagas43 (Quarenta e três) vagas, na modalidade presencial, com funcionamento no seguinte endereço:

CampusCampus Sorriso Sorriso, Av. dos Universitários, nº 799, Santa Clara – Sorriso/MT, conforme distribuição de cursos, turnos

e vagas nos itens 1.5 e1.5 e 1.61.6.

1.1 Da Validade1.1 Da Validade 

O resultado do processo seletivo classificatório 2022/12022/1, previsto neste edital, será válido apenas para o

preenchimento de vagas do segundo semestre de 2022.2022.

1.2 1.2 Dos Requisitos para a InscriçãoDos Requisitos para a Inscrição

Conforme preceitua a Resolução nº 081, de 26 de novembro de 2020, do Regulamento Didático do IFMT, para

concorrer às vagas ofertadas por este Edital, o candidato terá que:

a)a) ser aluno de outros Campi do IFMT ou de outras instituições de ensino superior (públicas ou privadas), 

credenciadas pelo MEC, em cursos afins;

b)b) ser portador de diploma de graduação, de curso legalmente reconhecido, em áreas afins.

1.3  Das disposições preliminares1.3  Das disposições preliminares

O processo seletivo de que trata este Edital dar-se-á através de análise de currículo e da ementa das disciplinas 

cursadas pelo aluno. A execução da análise curricular é de responsabilidade dos respectivos Colegiados de Curso.

1.41.4 Os candidatos portadores de diplomas de graduação, expedidos fora do país, só poderão concorrer ao

processo seletivo se os diplomas estiverem convalidados por uma Universidade Federal Brasileira.

1.5 Das Habilitações e Vagas para Transferência Externa1.5 Das Habilitações e Vagas para Transferência Externa

1.5.1 Campus Sorriso/MT1.5.1 Campus Sorriso/MT

Cursos SuperioresCursos Superiores
Autorização/Reconhecimento deAutorização/Reconhecimento de  

FuncionamentoFuncionamento
PeríodoPeríodo  Semestre Semestre VagasVagas

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 8º 03

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 6º 02

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 4° 05

Tecnologia em 
Gestão Ambiental

Resolução CONSUP n.º 012 de 
23/04/2012

Noturno 6º 07
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Tecnologia em 
Gestão Ambiental

Resolução CONSUP n.º 012 de 
23/04/2012 Noturno 4º 02

Tecnologia em 
Gestão Ambiental

Resolução CONSUP n.º 012 de 
23/04/2012 

Noturno 2º 02

Tecnologia em 
Produção de Grãos 

Resolução CONSUP n.º 013 de 
23/04/2012

Noturno 6º 07

Tecnologia em 
Produção de Grãos 

Resolução CONSUP n.º 013 de 
23/04/2012

Noturno 4º 02

Tecnologia em 
Produção de Grãos

Resolução CONSUP n.º 013 de 
23/04/2012

Noturno 2º 01

Total de vagasTotal de vagas 31

1.6 Das Habilitações e Vagas para Portadores de Diploma1.6 Das Habilitações e Vagas para Portadores de Diploma

1.6.1 Campus Sorriso/MT1.6.1 Campus Sorriso/MT

Cursos SuperioresCursos Superiores
Autorização/Reconhecimento deAutorização/Reconhecimento de  

FuncionamentoFuncionamento
PeríodoPeríodo  Semestre Semestre VagasVagas

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 8º 02

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica 

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 6º 01

Bacharelado em 
Engenharia 
Agronômica

Resolução CONSUP n.º 061 de 
30/05/2016

Integral 4° 01

Tecnologia em 
Gestão Ambiental

Resolução CONSUP n.º 012 de 
23/04/2012

Noturno 6º 03

Tecnologia em 
Gestão Ambiental

Resolução CONSUP n.º 012 de 
23/04/2012 

Noturno 4º 02

Tecnologia em 
Produção de Grãos 

Resolução CONSUP n.º 013 de 
23/04/2012

Noturno 6º 02

Tecnologia em 
Produção de Grãos 

Resolução CONSUP n.º 013 de 
23/04/2012

Noturno 4º 01

Total de vagasTotal de vagas 12

2. DA INSCRIÇÃO2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Do Edital2.1 Do Edital 
O presente Edital e demais informações estarão disponíveis no endereço eletrônico do IFMT
http://srs.ifmt.edu.br/, a partir de 31 de maio de 2022.31 de maio de 2022. Ao inscrever-se o candidato assume que tem Ao inscrever-se o candidato assume que tem 
conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e as aceita. Por isso, não poderá alegar desconhecimentoconhecimento das condições estabelecidas neste Edital e as aceita. Por isso, não poderá alegar desconhecimento
posteriormente.posteriormente.
2.2 Do local e período de inscrição2.2 Do local e período de inscrição 31
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A inscrição para o processo seletivo de Transferência Externa e para Portadores de Diploma será realizada pelo 
formulário do Google disponibilizado no Link https://docs.google.com/forms/d/12ifFd-
UO2wWcRFaFMC9P6Nc74VWLn91JT4kxNJjjbUA/edit?ts=62911b08 exclusivamente no período de 01 de junho a01 de junho a  
21 de junho de 2022. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 do dia 21 de junho de 2022.21 de junho de 2022. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59 do dia 21 de junho de 2022.
2.3 Dos Procedimentos de Inscrição para as vagas de Transferência Externa2.3 Dos Procedimentos de Inscrição para as vagas de Transferência Externa
2.3.12.3.1 De acordo com o Regulamento Didático do IFMT, no Artigo 76 da Resolução nº 081, 26 de novembro de 
2020, para participar do processo seletivo, o candidato deverá:
I - ser oriundo do mesmo curso ou curso afim, autorizado e/ou reconhecido pelo MEC; 
II - estar regularmente matriculado na Instituição de Ensino Superior de origem; 
III - ter concluído o primeiro semestre, independentemente se curso anual ou semestral; 
IV- ter concluído com êxito 60% (sessenta por cento) da carga horária prevista para o primeiro semestre dos
cursos cuja matrícula seja por disciplina;
V - estar regular perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
2.3.22.3.2 Para inscrever-se  para a vaga de Transferência Externa o candidato deverá anexar ao formulário de
inscrição, em arquivo único, formato PDF de tamanho até 10 MB (dez) Megabytes, os seguintes documentos:
I - atestado de matrícula atualizado;
II - histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e a respectiva
carga horária, bem como o desempenho do estudante; e
III - ementa dos componentes curriculares em que obteve aprovação, com a devida descrição da carga horária e
bibliografia utilizada.
2.42.4 Dos Procedimentos de Inscrição para as vagas de Portadores de DiplomaDos Procedimentos de Inscrição para as vagas de Portadores de Diploma
2.4.1 2.4.1 De acordo com o Regulamento Didático do IFMT, no Artigo 62 da Resolução nº 081, 26 de novembro de
2020, consta que para participar do processo seletivo, o candidato deverá:
I - Ser portador de diploma legalmente reconhecido.
2.4.22.4.2 Para inscrever-se  para a vaga de Portador de Diploma o candidato deverá anexar ao formulário de inscrição,
em arquivo único, formato PDF de tamanho até 10 MB (dez) Megabytes, os seguintes documentos:
I. cópia do diploma de graduação;
II. histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e respectiva 
carga horária, bem como o desempenho acadêmico do candidato; e
III. ementários dos componentes curriculares passíveis de aproveitamento, nos quais se discrimine a carga horária 
e a bibliografia utilizada.
2.52.5 Do envio da documentação para inscriçãoDo envio da documentação para inscrição 
2.5.12.5.1 O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição e do
questionário socioeconômico, no endereço https://docs.google.com/forms/d/12ifFd-
UO2wWcRFaFMC9P6Nc74VWLn91JT4kxNJjjbUA/edit?ts=62911b08 disponível no site www.srs.ifmt.edu.br e
anexar obrigatoriamente os documentos solicitados no item 2.3.22.3.2 ou 2.4.2, 2.4.2, conforme a opção da vaga.  No ato da
matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos originais para a Secretaria Geral de Documentação
Escolar do Campus realizar a conferência dos mesmos.
2.5.1.12.5.1.1 O questionário socioeconômico tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de
subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes.
2.5.22.5.2 O preenchimento do formulário de inscrição com todas as informações (nome, CPF, RG, data de nascimento
e etc.) deve ser realizado EXCLUSIVAMENTE no nome do candidato que realizará o processo seletivo. A Inscrição 
realizada com documentos dos responsáveis ou outra pessoa será indeferida.
2.5.32.5.3 O candidato deve atentar-se para juntar os documentos em arquivo únicoO candidato deve atentar-se para juntar os documentos em arquivo único, inserir e enviar conforme
especificados nos itens 2.3.2 ou 2.4.22.3.2 ou 2.4.2, caso contrário sua inscrição será indeferida.
2.5.3.12.5.3.1  Caso o candidato tenha dificuldades para preenchimento do formulário de inscrição e envio da
documentação, poderá solicitar auxílio junto ao Campus Sorriso dentro do período de inscrição, presencialmente
ou por e-mail no endereço eletrônico: secretaria.srs@ifmt.edu.br 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

3.13.1 Na classificação do candidato, serão observados, por ordem de prioridade, os seguintes critérios:

a)a) maior número de disciplinas aproveitadas do currículo pleno do curso;

b)b) menor número de disciplinas a serem cursadas por semestres anteriores ao do enquadramento;

c)c) menor prazo para integralização curricular;

d)d) maior média aritmética simples das notas de todas as disciplinas constantes do histórico escolar;

e) e) menor número de reprovações;

f) f) o mais idoso.

3.2 3.2 A existência de vagas em uma das categorias, transferência externa ou portador de diploma, e a falta de
candidatos inscritos para ocupá-las possibilita a convocação de candidatos da outra categoria, obedecendo à
ordem de classificação, até o preenchimento das vagas, estabelecida no item 3.1.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 4.1 O resultado da análise curricular e a relação dos candidatos aprovados e classificados, será divulgada no
endereço eletrônico http://srs.ifmt.edu.br/ na data estabelecida no cronograma, item 08.
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5. DAS MATRÍCULAS5. DAS MATRÍCULAS

5.15.1  A matrícula dos candidatos aprovados será efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar do IFMT do

Campus Sorriso.

Data das matrículas: 11 a 13 de julho de 2022.11 a 13 de julho de 2022.

Horário das matrículas: das 08h às 11h e das 13h às 17h. das 08h às 11h e das 13h às 17h.

5.2 5.2 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa maior de dezoito anos de idade que

o represente através de procuração simples, registrada em cartório, desde que apresente todos os documentos

solicitados no item 5.4.4 ou 5.5 .5 deste Edital.

5.3 5.3 O candidato que não efetivar a matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga, e será convocado o

próximo concorrente, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação.

5.4 Dos documentos e condições para a matrícula a candidatos que cursam ensino superior em outras instituições5.4 Dos documentos e condições para a matrícula a candidatos que cursam ensino superior em outras instituições  
de ensino:de ensino:

Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia;

02 (duas) fotos 3x4 recentes;

Histórico escolar do ensino médio e certificado de conclusão do ensino médio, original e fotocópia;

Cédula de identidade oficial, original e fotocópia;

CPF, original e fotocópia;

Título de eleitor, original e fotocópia;

Comprovante do serviço militar para o sexo masculino, original e fotocópia;

Comprovante atualizado de residência, como conta de luz ou telefone (fotocópia – frente e verso);

Documento de transferência expedida pela instituição de origem no prazo máximo de 30 dias contados a 

partir da entrega de atestado de vaga (transferência externa).

O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se possa compará-las com as originais. A falta de 

um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, 

recurso e nem será facultada a matrícula condicional. 

55.5 .5 Dos documentos e condições para a matrícula a candidatos portadores de diploma de curso superior:Dos documentos e condições para a matrícula a candidatos portadores de diploma de curso superior:

Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia;

 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

 Histórico e certificado de conclusão de Graduação do curso superior (3º Grau), original e fotocópia;

Histórico e certificado de conclusão de Ensino Médio (2º Grau), original e fotocópia;

 Cédula de identidade oficial, original e fotocópia;

 CPF, original e fotocópia;

Título de eleitor, original e fotocópia;

Comprovante do serviço militar para o sexo masculino, original e fotocópia;

 Comprovante atualizado de residência, como conta de luz ou telefone (cópia – frente e verso);

O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se possa compará-las com as originais. A falta de 

um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, 

recurso e nem será facultada a matrícula condicional. 

5.65.6 Não será efetivada a matrícula de estrangeiro sem o visto definitivo de permanência, salvo os que são 

beneficiados por acordo de cooperação internacional.

5.7 5.7 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos originais enviados na inscrição para a
Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus realizar a conferência dos mesmos, conforme estabelecido
no item 2.5.1.

7. DO INÍCIO DAS AULAS7. DO INÍCIO DAS AULAS
7.1 O início das aulas será no dia 25 de julho de 2022, conforme estabelecido no calendário acadêmico do Campus.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.18.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT, http://srs.ifmt.edu.br/, constituem
normas e passam a integrar o presente Edital.
8.2 8.2 Perderá o direito à vaga, em qualquer época, o concorrente que usar da apresentação de documentos ou
informações falsas ou de outros meios ilícitos.
8.3 8.3 O candidato deverá matricular-se no curso e turno para os quais se inscreveu.
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8.48.4 Caberá recurso dentro do prazo de 24 horas após a publicação contra as seguintes situações:
a) publicação do edital;
b) divulgação da listagem de inscritos;
c) divulgação do resultado oficial do processo seletivo.
8.5 8.5 O recurso deverá ser devidamente fundamentado, por meio do preenchimento do Anexo I, e enviado para o e-
mail: secretaria.srs@ifmt.edu.br 

8.58.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Ensino do IFMT- Campus Sorriso.

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

DATAS DATAS EVENTOS EVENTOS 

31 de maio de 2022 Publicação do Edital

01 de junho a 21 de junho de 
2022

Período de Inscrição via internet

22 de junho de 2022 Divulgação da listagem de candidatos inscritos

04 de julho de 2022 Resultado final dos aprovados/classificados

11 a 13 de julho de 2022 Período de matrícula dos aprovados

14 de julho de 2022 Divulgação da 2ª chamada 

15 e 18 de julho de 2022 Período de matrícula da 2ª chamada

19 de julho de 2022 Divulgação da 3ª chamada 

20 e 21 de julho de 2022 Período de matrícula da 3ª chamada

25 de julho de 2022 Início das aulas - semestre letivo 2022/2

Sorriso, 31 de maio 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 DIREÇÃO DE ENSINO DO IFMT CAMPUS SORRISO À DIREÇÃO DE ENSINO DO IFMT CAMPUS SORRISO

NOME:

ENDEREÇO:

TELEFONE: EMAIL:

CURSO: TURNO:

Contra as normas do edital

Contra a listagem de candidatos

Contra o resultado final

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:    aaaa

Sorriso, ................ de ........................................ de 202......

___________________________________

Assinatura do candidato ou responsável legal
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ANEXO IIANEXO II

1. Curso Superior em Bacharelado em Engenharia Agronômica1. Curso Superior em Bacharelado em Engenharia Agronômica

Pretende-se que Engenheiro Agrônomo formado pelo IFMT- Campus Sorriso apresente um perfil eclético e amplo, 

com base em sólida formação científica e técnica, sendo capaz de atender às múltiplas e diversas demandas da 

sociedade brasileira, provenientes de indivíduos, grupos sociais, comunidade e da atividade agropecuária. Em face 

do desenvolvimento da atividade agrícola e da intensificação de suas interrelações com a atividade industrial, de 

processamento, e comercial, no Brasil, o Engenheiro Agrônomo deve considerar como espaço de sua atuação não 

apenas as atividades localizadas internamente à propriedade agrícola, devendo atuar profissionalmente de 

maneira mais abrangente, no âmbito do agronegócio, no planejamento e encaminhamento da produção agrícola 

para as fases de transformação e circulação nos mercados interno e externo. Com base nestas conjecturas, o 

Curso de Engenharia Agronômica do IFMT- Campus Sorriso descreve como perfil profissional desejável que os 

egressos desta instituição desempenhem funções compatíveis com a expectativa de um profissional de nível 

superior atento às exigências de seu tempo, além de uma sólida formação básica que contemple visão global dos 

sistemas de produção agrícola e a aquisição de habilidades para modificá-los em moldes científicos, tecnológicos e 

socioculturais e consciência cidadã que o comprometa com as necessidades do país e da humanidade. Tendo em 

vista o Art. 5º, da Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2006, publicada no DOU de 03 de fevereiro de 2006, Seção 

I, pág. 31-32, o curso de Engenharia Agronômica, bacharelado, do IFMT Campus Sorriso priorizará como perfil: I - 

sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e desenvolver tecnologia; II - capacidade 

crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade; III - 

compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos 

problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos 

disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente; e IV - capacidade de adaptação, de modo flexível, 

crítico e criativo, às novas situações.

Projeto Pedagógico de Curso completo disponível em: https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/ensino-cursos-

cursos-superiores-bacharelado-em-engenharia-agronomica/

2. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental2. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental

O tecnólogo em Gestão Ambiental está apto para atuar na administração, gestão e desenvolvimento de 

organizações e projetos em consonância com as questões ambientais, como o gerenciamento e execução das 

atividades de diagnóstico e avaliação de impacto, propor medidas mitigadoras corretivas e preventivas na 

recuperação de áreas degradadas, monitorar e acompanhar a qualidade ambiental emitindo laudos e pareceres, 

contribuindo para programas de educação ambiental que visem à melhoria da qualidade de vida e preservação 

dos recursos naturais.

Projeto Pedagógico de Curso completo disponível em: https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/ensino-cursos-

cursos-superiores-tecnologia-em-gestao-ambiental/

3. Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos3. Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos

O tecnólogo em Produção de Grãos ocupa-se do gerenciamento de projetos relacionados aos sistemas de 

produção de grãos, conhecendo desde aspectos relacionados à fertilidade, manejo e conservação do solo, até 

aspectos relacionados ao maquinário empregado, armazenamento, beneficiamento e comercialização de grãos; 

pode ainda, participar de pesquisas tecnológicas para melhoramento genético e produção de plantas. Faz parte 

da rotina deste profissional a emissão de pareceres sobre a produção de grãos, abrangendo temas como: controle 

de qualidade, otimização dos processos, impacto ambiental, novas tecnologias de produção, classificação, 

armazenamento e beneficiamento de grãos.

Projeto Pedagógico de Curso completo disponível em: https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/ensino-cursos-
cursos-superiores-tecnologia-em-producao-de-graos/
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 6/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

Processo Sele vo Simplificado para Seleção de estagiários paraProcesso Sele vo Simplificado para Seleção de estagiários para
atuarem sob a forma de estágio remunerado no Ins tuto Federal deatuarem sob a forma de estágio remunerado no Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) CampusEducação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus
Sorriso.Sorriso.

O DIRETOR GERAL O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISO,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 Diário Oficial da União de 20 de abril de 2021 , torna público
o presente Edital de Processo Sele vo Simplificado para Seleção de Estudantes para vagas de estágio não
obrigatório (remunerado), com atuação no IFMT Campus Sorriso, estabelecendo seu regramento e
funcionamento.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

1.1  1.1  O presente processo sele vo será regido por este Edital, nos termos de Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, publicada no Dou de 26 de setembro de 2008, da Instrução Norma va nº 213, de 17 de dezembro de 2019,
publicada no DOU de 18 de dezembro de 2019, alterada pela Instrução Norma va nº 17, de 4 de março de 2020,
do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, publicado no DOU de 25 de setembro de 2018, do Decreto nº
9.427, de 28 de junho de 2018, publicado no DOU de 29 de junho de 2018, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
publicada no DOU de 7 de julho de 2015, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 28
de dezembro de 2012 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 2019, publicado no DOU de 21 de dezembro
de 1999.

1.21.2 Este processo sele vo se des na ao preenchimento de 6 (seis) vagas de estágio não obrigatório (remunerado),
de nível superior, com atuação no IFMT Campus Sorriso, conforme discriminado no item 3 deste Edital.

1.3 1.3 O provimento de vagas no IFMT Campus Sorriso se dará conforme a necessidade, conveniência administra va
e disponibilidade orçamentária do IFMT.

1.3.11.3.1 Em caso de surgimento de novas vagas, os candidatos classificados poderão ser aproveitados a critério do
IFMT.

1.41.4 O estágio visa proporcionar a complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes de  nível superior,
cons tuindo-se em instrumento de integração e em termo de aperfeiçoamento técnico, cultural, cien fico e de
relacionamento humano.

1.5 1.5 Considera-se o estágio como ato educa vo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produ vo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior e ensino médio.

1.61.6  É de responsabilidade do candidato, desde a inscrição, acessar e acompanhar pelo site do IFMT, todas as
publicações acerca deste processo seletivo, não cabendo alegar qualquer desconhecimento sobre o mesmo.

1.6.11.6.1 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão bem como pelas informações prestadas no
requerimento da inscrição.

1.6.21.6.2 O candidato será responsável por manter seus dados atualizados junto ao IFMT para fins de par cipação no
processo seletivo.
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2.2. REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS

2.12.1  Poderão par cipar deste Edital, alunos que estejam devidamente matriculados e com frequência regular em
sua instituição de ensino e que preencham os seguintes requisitos:

2.1.1 2.1.1 Estar cursando um dos cursos descritos no Quadro 01, constante neste Edital.

2.1.2 2.1.2 Ter disponibilidade de cumprir o estágio no Campus Sorriso, situado à Av. dos Universitários, 799 – Santa
Clara – Sorriso/MT.

2.1.3 2.1.3 Não estar cursando o último semestre do curso.

2 . 2 2 . 2 O estagiário se obriga, mediante assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), a cumprir as
condições estabelecidas para o estágio, especialmente aquelas referentes ao não acúmulo de bolsas, sejam elas
bolsas de monitoria, de pesquisa ou extensão FAPEMAT, IFMT/PROIC, CNPq ou qualquer outra similar às citadas.

2.3 2.3 O estagiário se obriga a não prestar, concomitantemente, estágio em outros entes da Administração Pública
Direta ou Indireta de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou na
iniciativa privada.

2.42.4 Quando da convocação, se o candidato ver completado 18 anos, serão exigidos os documentos obrigatórios
para os que atingem a maioridade.

3.3. DAS VAGAS E CURSOSDAS VAGAS E CURSOS

3.1 3.1 A relação das vagas e setores disponíveis para estágio, dos cursos de formação exigidos, assim como o nível de
formação, turno para realização do estágio e a carga horária semanal de trabalho, está descrita no Quadro 01
deste Edital.

Quadro 1: Área, nível de escolaridade, turno e nº de vagas para estagiários Quadro 1: Área, nível de escolaridade, turno e nº de vagas para estagiários 

SetorSetor CursoCurso NívelNível TurnoTurno
VagasVagas
(A.C.)*(A.C.)*

VagasVagas
(NE)**(NE)**

Total deTotal de
vagasvagas

DepartamentoDepartamento
de Ensino:de Ensino:
BibliotecaBiblioteca

Todas as Licenciaturas,Todas as Licenciaturas,

Administração e BiblioteconomiaAdministração e Biblioteconomia
SuperiorSuperior

Vespertino/Vespertino/
NoturnoNoturno

(15h50 às(15h50 às
21h50)21h50)

11 **** 11

DepartamentoDepartamento
de Ensino:de Ensino:
CoordenaçãoCoordenação
PedagógicaPedagógica

Todas as LicenciaturasTodas as Licenciaturas SuperiorSuperior

MatutinoMatutino
(07h às 13h)(07h às 13h)

ouou

VespertinoVespertino
(12h às 18h)(12h às 18h)

11 11 22

Horto EscolaHorto Escola
AgronomiaAgronomia/Engenharia Agronômica/Engenharia Agronômica;;
Produção de Grãos; Gestão AmbientalProdução de Grãos; Gestão Ambiental

SuperiorSuperior
VespertinoVespertino

(12h às 18h)(12h às 18h)
11 11 22

Tecnologia daTecnologia da
InformaçãoInformação

Tecnologia da Informação;Tecnologia da Informação;
Desenvolvimento de  Sistemas; CiênciaDesenvolvimento de  Sistemas; Ciência
da Computação e cursos afins deda Computação e cursos afins de
graduação na área de informáticagraduação na área de informática

SuperiorSuperior

Vespertino/Vespertino/
NoturnoNoturno

(15h50 às(15h50 às
21h50)21h50)

11 **** 11

66

Quadro 01 *AC = Ampla Concorrência.Quadro 01 *AC = Ampla Concorrência.
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**NE = Negro – Decreto nº 9.427, de 28/06/2018.**NE = Negro – Decreto nº 9.427, de 28/06/2018.

3.1.1 3.1.1 O órgão poderá contratar estagiários em um percentual de até 8% (oito por cento) da sua força de trabalho,
aplicando-se neste percentual 10% (dez por cento) das vagas de estágio reservadas aos estudantes cuja deficiência
seja compa vel com o estágio a ser realizado, nos termos do § 5º do art. 17º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro
de 2008; e 30% (trinta por cento) das vagas de estágio reservadas aos estudantes negros, nos termos do Decreto
nº 9.427, de 28 de junho de 2018. A distribuição das vagas entre os estagiários de nível superior nas modalidades
graduação e pós graduação, ensino médio e de educação profissional, ficará a critério do órgão ou en dade,
observada a sua disponibilidade orçamentária.

3.2 3.2 DA COTA PARA NEGROSDA COTA PARA NEGROS

3.2.13.2.1 De acordo com o Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018, ficam reservadas aos negros 30% (trinta por
cento) das vagas oferecidas no processo sele vo de estágio no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

3.2.23.2.2 A reserva de vagas referidas anteriormente será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção
for igual ou superior a três, conforme quadro 2 abaixo:

 Quadro 2: Vagas reservadas à cotas para negrosQuadro 2: Vagas reservadas à cotas para negros   

 Vagas ofertadaVagas ofertada Vagas reservadas à cotas para negrosVagas reservadas à cotas para negros

03 01

06 02

09 03

3.2.33.2.3 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e àquelas des nadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção.

3.2.4 3.2.4 Na hipótese de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo
candidato negro classificado na posição imediatamente posterior.

3.2.5 3.2.5 Se não houver número suficiente de candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas
remanescentes serão rever das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação.

3.2.6 3.2.6 Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato, no momento da inscrição deve  anexar
a declaração de reserva de vagas para estudante negro, de acordo com os critérios de raça e cor u lizados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, constante no anexo II do Edital.

3.2.7 3.2.7 Os candidatos que se autodeclararem negros indicarão em campo específico, no momento da inscrição, se
pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas.

3.2.7.1 3.2.7.1 Até o final do período de inscrição do processo sele vo, será facultado ao candidato desis r de concorrer
pelo sistema de reserva de vagas, para tanto, deverá realizar nova inscrição, anexando todos os documentos
conforme especificado neste Edital, sendo considerada a última inscrição realizada.

3.2.7.2 3.2.7.2 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade.

3.2.7.3 3.2.7.3 Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato poderá ser confirmada mediante
procedimento de heteroiden ficação. Havendo banca de heteroiden ficação, serão consideradas as
características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

3.2.8 3.2.8 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do processo sele vo e, se
houver sido selecionado ou contratado, será imediatamente desligado do programa de estágio.

3.2.9 3.2.9 A contratação dos candidatos selecionados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que
consideram a relação entre o número de vagas total para o estágio e o número de vagas reservadas a candidatos
negros.

3.2.103.2.10  Respeitada a quan dade de vagas a serem preenchidas, a ordem das contratações, das vagas previstas no
quadro 1 e das que eventualmente surgirem no prazo de validade deste edital, seguirá a tabela abaixo:

Tabela 1: Ordem de ContrataçãoTabela 1: Ordem de Contratação  
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ORDEM DE CONTRATAÇÃOORDEM DE CONTRATAÇÃO VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIAVAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGAS RESERVADAS PARAVAGAS RESERVADAS PARA

CANDIDATOS NEGROSCANDIDATOS NEGROS

1ª Vaga AC Pretos/pardos

2ª Vaga AC Pretos/pardos

3ª Vaga Pretos/pardos AC

4ª Vaga AC Pretos/pardos

5ª Vaga AC
Pretos/pardos

3.2.11 3.2.11 A  desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada
implicará a sua substituição pelo próximo. 

4.4. LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃOLOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO

4.1 4.1 As inscrições serão realizadas somente via internet, mediante preenchimento do formulário eletrônico, por
meio do Link para Inscrições, conforme prazo estabelecido no cronograma, constante no item 16 deste Edital.

4.1.14.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

5.5. DOS RECURSOSDOS RECURSOS

5.1 5.1 Caberá RECURSO, devidamente fundamentado, contra as seguintes situações:

a) impugnação do edital;

b) resultado preliminar.

5.2 5.2 O recurso dirigido por meio de requerimento (Anexo I), em primeira e única instância à Coordenação Geral de
Gestão Pessoas, deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico: cgp.srs@ifmt.edu.br. Os recursos somente
serão aceitos se es verem devidamente assinados e em formato PDF e enviados no prazo estabelecido  no
cronograma.

5.35.3 Não serão aceitos recursos enviados por correio ou entregues em um dos Campi do IFMT.

5.45.4 Os recursos deverão ser apresentados com argumentação lógica e consistente.

5.5 5.5 Não serão analisados os recursos intempes vos ou que não estejam em concordância com as orientações
deste Edital.

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

6.1 6.1 O candidato será desclassificado do processo seletivo, se:

6.1.1 6.1.1 Realizar a inexa dão de afirma vas ou a falsidade de documentos, ainda que verificada após a homologação
dos resultados, implicando na eliminação sumária do candidato. Serão declarados nulos, de pleno direito, a
inscrição e todos os atos dela decorrentes sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.

6.1.2 6.1.2 Não enviar, no ato da inscrição e no prazo determinado, os documentos exigidos para esta etapa do
processo de seleção, conforme definido pelo item 4 deste Edital.

6.1.3 6.1.3 Não puder ser localizado em função de dados para contato incompletos, desatualizados ou incorretos.

6.1.4 6.1.4 Não atender às determinações deste Edital e de seus atos complementares.

6.1.5 6.1.5 Quando, após sua convocação para admissão, não comparecer ao local indicado no prazo designado.

6.1.6 6.1.6 Caso seja verificado, a qualquer tempo, a tenta va de fraude na declaração, o estagiário terá o seu contrato
rescindido e estará sujeito às medidas cabíveis.
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7. DO ESTÁGIO7. DO ESTÁGIO

7.17.1 O contrato de estágio será de 06 meses, podendo ser prorrogado semestralmente, a critério da Chefia
Imediata do setor onde o estagiário estiver lotado.

7.27.2 O período de estágio não poderá ultrapassar 02 (dois) anos, exceto para as pessoas com deficiência, conforme
art. 11º da Lei Federal nº 11.788/2008.

7 . 3 7 . 3 O supervisor do estágio será designado pelo chefe da unidade em que o estagiário desenvolver suas
a vidades, devendo possuir, no mínimo, o mesmo nível de formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário.

7.47.4 O estágio será desenvolvido com desempenho de funções preestabelecidas no Plano de A vidades, em
consonância com o Termo de Compromisso de Estágio, a ser acompanhado pelo Orientador da ins tuição de
ensino e supervisionado pela Chefia Imediata do setor onde o estagiário desenvolverá suas atividades.

7.5 7.5 O estagiário cumprirá sua jornada de trabalho estabelecendo compa bilidade com o expediente do setor de
lotação e o horário do curso em que estiver matriculado.

7.67.6 Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida pela metade, nos períodos de avaliação de
aprendizagem, conforme es pulado no Termo de Compromisso de Estágio e mediante declaração da ins tuição
de ensino.

7.7 7.7 Na vigência do contrato é assegurado ao estagiário período de recesso de 15 (quinze) dias consecu vos a cada
semestre efetivamente estagiado, a ser usufruído, preferencialmente, nas férias escolares.

7.8 7.8 O estágio não criará vínculo emprega cio de qualquer natureza com o IFMT, encerrando-se todas e quaisquer
relações tão logo cumpridas as etapas nele previstas.

7.97.9 A jornada do estagiário será de 06 06 horas diáriashoras diárias, totalizando 30 30 horas semanais horas semanais;

8. REMUNERAÇÃO:8. REMUNERAÇÃO:

8.18.1 O estagiário estudante de nível superior, receberá durante o período em que es ver atuando, além de seguro
contra acidentes pessoais, bolsa-auxílio no valor de R$ 1.125,69 (R$ 1.125,69 (hum mil, cento e vinte cinco reais e sessenta ehum mil, cento e vinte cinco reais e sessenta e
nove centavosnove centavos) ) mais o auxílio-transporte no valor de R$10,00 (dez reais) por dia de efe vo estágio o auxílio-transporte no valor de R$10,00 (dez reais) por dia de efe vo estágio . Esse valor
corresponde a estágio não-obrigatório de 30 horas semanais30 horas semanais.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.19.1 O valor es mado para essa contratação é de R$ 8.074,14 (Oito mil e setenta e quatro reais e quatorze
centavos) mensais, cujas despesas correrão a conta do Orçamento Geral da União – 2022, no PTRES 171009 ,
Fonte 8100, UGR 156883/158950/156892.

10. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO10. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

10.1 10.1 O processo sele vo para preenchimento das vagas de estágio definidas por este Edital, compreenderá as
seguintes etapas:

a) Primeira etapaPrimeira etapa: avaliação objetiva (classificatório);

b) Segunda etapaSegunda etapa: entrevista (classificatório).

10.210.2 A comissão de seleção, designada pela Direção-Geral, será responsável pela avaliação da primeira e segunda
etapa.

10.310.3 A pontuação máxima das duas fases do processo sele vo será de 100 (cem) pontos, conforme os critérios
definidos a seguir no Quadro 3:

Quadro 3Quadro 3
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EtapasEtapas DescriçãoDescrição
PontuaçãoPontuação
MáximaMáxima

Avaliação objetiva  – classificatóriaAvaliação objetiva  – classificatória

Avaliação objetiva Composta por questões de raciocínio lógico, informática básica, interpretação, 

formatação de texto, e utilização de ferramentas office (excel e word)
50

Entrevista - classificatórioEntrevista - classificatório

Comunicação/desenvoltura do candidato. 10

Uso correto da língua portuguesa ao se expressar 10

Verificação de habilidades necessárias para o estágio 20

Conhecimentos/saberes/atitudes 10

PONTUAÇÃO TOTALPONTUAÇÃO TOTAL 100100

10.410.4 A etapa da entrevista é classificatória e será avaliada pelas competências técnicas do estudante, habilidades
necessárias para área de atuação, capacidade de comunicação e desenvoltura.

10.510.5 A seleção será realizada através da avaliação obje va e entrevista, a serem realizadas na sede do Campus
Sorriso conforme cronograma estabelecido neste Edital. 

10.610.6 O entrevistador terá autonomia para interromper a entrevista se o candidato causar qualquer tipo de tumulto
ou praticar conduta desrespeitosa, o que implicará, neste caso, na eliminação do candidato do processo seletivo.

10.710.7 O atraso superior a 5 minutos ou a ausência do candidato à entrevista, por qualquer que seja o mo vo,
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do processo seletivo.

10.8 10.8 Não serão realizadas entrevistas fora do dia, horário e local estabelecidos na convocação divulgada pelo site
do IFMT Campus Sorriso: http: https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/processo-seletivo-editais-do-campus/https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/processo-seletivo-editais-do-campus/..

10.910.9 A pontuação final de cada candidato será a soma simples das notas ob das durante cada uma das fases de
seleção (Avaliação obje va + Entrevista), sendo esta nota u lizada como elemento de classificação, adotando-se
como critério de desempate no resultado final: a. Nota na avaliação obje va; b. a idade do candidato, do mais
velho para o mais novo.

10.9.110.9.1 O estudante que ficar classificado dentro do número de vagas ofertadas será considerado - APROVADOAPROVADO.

10.9.2 10.9.2 O estudante que ficar classificado fora do número de vagas ofertadas será considerado - CLASSIFICADOCLASSIFICADO.

10.9.310.9.3 O estudante que ob ver pontuação inferior a 50 (cinquenta) na soma das duas etapas, será considerado -
DESCLASSIFICADODESCLASSIFICADO.            

10.1010.10 O resultado do processo sele vo será divulgado no site do IFMT Campus
Sorriso: https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/processo-seletivo-editais-do-campus/https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/processo-seletivo-editais-do-campus/, conforme cronograma
deste edital. 

11. DA CONVOCAÇÃO11. DA CONVOCAÇÃO 

11.111.1 Os candidatos aprovados serão convocados por e-mail e por telefone, sendo de responsabilidade do
candidato fornecer essas informações corretamente.

11.211.2 No caso do candidato não ser localizado nas tenta vas de contato (telefone e e-mail) realizadas pela
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas no prazo de 24 horas, seu nome permanecerá na lista de classificados
aguardando o surgimento de nova oportunidade de vaga, e o candidato com classificação imediatamente
posterior será convocado.

11.311.3 O candidato pode requerer seu remanejamento para o final da lista de classificação. O requerimento deve ser
apresentado na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas pessoalmente ou pelo e-mail (cgp.srs@ifmt.edu.br).

11.411.4 Durante o período de validade do processo sele vo, o candidato aprovado deverá manter seus dados
cadastrais (e-mail, telefone, endereço, horários disponíveis para realização do estágio, etc.) atualizados junto ao
campus, através da Coordenação de Gestão de Pessoas do campus ou pelo e-mail cgp.srs@ifmt.edu.br, sob pena
de perder a vaga que lhe corresponderia quando da convocação.
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11.511.5 Não será fornecido ao candidato comprovante de classificação no processo sele vo, valendo, para esse fim,
as listas de classificação divulgadas no site do IFMT na internet.

11.611.6 O candidato convocado deverá apresentar os documentos abaixo relacionados (original e cópia)(original e cópia): 

I - Curriculum Vitae simplificado, com comprovação de todas as atividades descritas no mesmo;

II - Documento de iden ficação: RG, Registro de Iden dade Civil (RIC), CNH, Cédula de Iden dade de Estrangeiro
(CIE), carteira de conselhos, identidade militar ou passaporte;

III - CPF;

IV - Certidão de nascimento;

V - Cer ficado de Reservista / Dispensa de Incorporação para os candidatos do sexo masculino com idade igual ou
superior a 18 anos;

VI - Declaração da Instituição de Ensino que comprove matrícula e frequência regular;

VII - Ficha de inscrição devidamente preenchida (encaminhada no e-mail de convocação ou disponível na CGGP do
Campus);

VIII - Comprovante de dados bancários mediante apresentação de cópia de extrato, cópia do cartão, cópia do
talão de cheques ou declaração da entidade bancária. Os dados bancários devem fazer referência à conta corrente
com titularidade do candidato;

IX - Comprovante de residência mediante apresentação de cópia de contrato de locação de imóvel, faturas de
concessionárias de serviços (telefonia, energia, água, etc.) ou declaração de próprio punho;

X - Título de eleitor (aos candidatos que atingiram a maioridade);

XI - Comprovante de votação ou cer dão de quitação eleitoral (aos candidatos que a ngiram a maioridade)
gerada pelo site:  https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

XII - Foto 3 x 4;

XIII - Auto declaração, quando houver vagas reservadas para negros (encaminhada no e-mail de convocação ou
disponível na CGGP do Campus).

12. DA CONTRATAÇÃO12. DA CONTRATAÇÃO 

12.112.1 Os candidatos aprovados deverão se apresentar na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas no dia  previsto
no cronograma do edital, para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio Não-Obrigatório.

12.212.2 Os candidatos aprovados terão um prazo de 03 dias para devolverem o Termo de Compromisso de Estágio
assinado pela instituição de ensino.

12.312.3 O estágio será iniciado somente após a entrega do Termo de Compromisso de estágio assinado.

12.412.4 Os candidatos aprovados e não convocados para admissão permanecerão em  cadastro de reserva para
preenchimento das vagas que vierem a surgir ou que sejam criadas durante a vigência deste processo sele vo,
ocorrendo a convocação de acordo com a necessidade e conveniência do IFMT, não criando a obrigatoriedade de
seu preenchimento.

13. DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DO ESTÁGIO13. DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DO ESTÁGIO 

13.113.1 O estudante será desligado nas seguintes hipóteses:

13.1.113.1.1 Automaticamente, ao término do estágio;

13.1.213.1.2 A pedido do estagiário;

13.1.313.1.3 Decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a insuficiência na
avaliação do desempenho do órgão, na entidade ou na instituição de ensino;

13.1.413.1.4 A qualquer tempo, no interesse da Administração;
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13.1.513.1.5 Em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de Compromisso de
Estágio – TCE;

13.1.613.1.6 Pelo não comparecimento, sem mo vo jus ficado, por mais de 05 (cinco) dias, consecu vos ou não, no
período de um mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o período de estágio;

13.1.713.1.7 Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário;

13.1.813.1.8 Por conduta incompatível com a exigida pela administração pública.

14. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO14. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

14.114.1 O processo sele vo de que trata este edital terá validade de 01 (um) ano01 (um) ano, contada a par r da data de
publicação do edital de homologação do resultado final, ficando sua prorrogação por igual período a critério do
órgão.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.115.1 Não serão aceitas inscrições que forem encaminhadas fora do prazo ou das condições estabelecidas neste
Edital.

15.215.2 Para par cipar do processo sele vo o candidato deverá ter pleno conhecimento das informações previstas
neste Edital e em todas as Leis, Normativas e Decretos que lhe conferem sua sustentação legal.

15.315.3 É garan do em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compa vel com
valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio, em atenção à legislação
aplicada.

15.415.4 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações divulgadas no site do IFMT
quanto às etapas definidas para o processo de seleção regido por este Edital. 

15.515.5 Caberá a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas resolver os casos omissos a este Edital.

16. DO CRONOGRAMA16. DO CRONOGRAMA

Descrição das EtapasDescrição das Etapas DatasDatas

Publicação do Edital 31/05/2022

Período de recursos/impugnação do Edital 01/06/2022

Período de Inscrições on-line 02/06/2022 a 12/06/2022

Divulgação da lista de candidatos  inscritos e do cronograma da
avaliação objetiva e entrevistas

13/06/2022

Avaliação Objetiva e Entrevistas 14/06/2022 e 15/06/2022

Divulgação do resultado preliminar 17/06/2022

Prazo para interposição de  recurso contra o resultado preliminar 18/06/2022

Divulgação da avaliação dos recursos e do Resultado Final 20/06/2022

Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 21/06/2022

Início das Atividades 21/06/2022

Sorriso, 31 de maio 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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JEMILY CHRISTINA NASCIMENTO RAMOS
Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas

IFMT Campus Sorriso
Portaria IFMT nº 1.381, de 28/06/2021
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ANEXO IANEXO I

FORMULÁRIO DE RECURSOFORMULÁRIO DE RECURSO

 À CGGP DO IFMT CAMPUS SORRISO À CGGP DO IFMT CAMPUS SORRISO

NOME:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

Impugnação do edital

Resultado preliminar

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

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

________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

ANEXO II

DECLARAÇÃO

RESERVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES NEGROS, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008;
DECRETO Nº 9.427, DE JUNHO DE 2018, E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 213, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Eu, ___________________________________________________________________________, carteira de
iden dade (RG) nº _______________________, inscrito (a) no CPF sob o nº ___________________________,
estudante do curso de _______________________________
________________________________________________, matriculado na ins tuição de ensino
_____________________________________________, para fins de inscrição no processo sele vo de estágio do
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme estabelecido neste Edital, declaro
optar pela par cipação na condição de estudante co sta, nos termos do decreto nº 9.427/2018, de acordo com a
especificação assinalada abaixo:

(  ) NEGRO (PRETOS OU PARDOS)

Estou ciente que, em caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções prescritas no Código penal e às demais
cominações legais aplicáveis. Declaro, ainda, estar ciente do disposto no Parágrafo Único do Art. 2º do citado
Decreto nº 9.427, especificamente quanto à possibilidade legal do desligamento antecipado do estágio na
hipótese de ser constatada, a qualquer tempo, a não veracidade desta declaração. Por fim, a tulo de informação
suplementar ao já declarado, aviso ao CIEE que: ( ) par cipo do Programa de Cota Racial na Ins tuição de Ensino
que estou matriculado. ( ) não par cipo do Programa de Cota Racial na Ins tuição de Ensino que estou
matriculado.

Sorriso-MT, _____ de junho de 2022.

________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 31/05/2022 11:51:27.

Jemily Christina Nascimento RamosJemily Christina Nascimento Ramos , COORDENADOR - FG0001 - SRS-CRHCOORDENADOR - FG0001 - SRS-CRH, em 31/05/2022 11:52:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 31/05/2022. 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:

363919
207fc6d85b

Edital Nº 6/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT
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RELATÓRIO DE 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

E PASSAGENS 
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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$) 

LUCINEIA ROSA SOARES 000467/22 
04/05/2022 

a 
07/05/2022 

Processo 23444.000484.2022-97 - Reunião de Planejamento Estratégico 
das Coordenações de Assistência Estudantil e Inclusão do IFMT 
2022/2023 

734,64 226,14 

KASSIO DOS SANTOS CARVALHO 000511/22 
04/05/2022 

a 
05/05/2022 

Processo 23444.000510.2022-87 - Representar o IFMT Campus Sorriso 
no Workshop Ensino e atribuição profissional, realizado pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do MT (CREA-MT) 

259,26 0,00 

JEMILY CHRISTINA NASCIMENTO 
RAMOS

000535/22 
29/05/2022 

a 
01/06/2022 

Processo 23444.000523.2022-56 - Participar do Encontro dos 
Profissionais da área de Gestão de Pessoas do IFMT 2022/1 

639,64 111,37 

JOYCE MARIA GONCALVES 000659/22 
31/05/2022 

a 
03/06/2022 

Processo 23444.000586.2022-11 - Participar da Reunião de Trabalho dos 
Dirigentes sobre Matriz CONIF 2023 e Plataforma Nilo Peçanha / 
Atendimento presencial junto à PROAD para treinamento e despacho de 
processos de interesse do Campus 

618,82 0,00 

TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA 000662/22 
31/05/2022 

a 
02/06/2022 

Processo 23444.000600.2022-78 - Participar da Reunião de Trabalho dos 
Dirigentes sobre Matriz CONIF 2023 e Plataforma Nilo Peçanha 

536,79 0,00 
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 11/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

 Protocolo:Protocolo:
23444.000128.2020-10

Setor Demandante:Setor Demandante:
Contratos e Convênios

Processo de origem:Processo de origem:
Contrato 01/2020 UASG: 158950

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Reitor ia  CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000, Sorriso MT    Telefone:   Telefone:  (65)
3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social: Razão Social: CENTRO OESTE AUTOMAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELICENTRO OESTE AUTOMAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: CNPJ: 12.125.440/0001-54

Endereço:Endereço: Rua Américo Salgado, nº 507, Bairro Baú, Cuiabá – MT, CEP: 78250-000

Telefone: Telefone: (65) 92547979 92547979  E-mail:  E-mail: multy.instalacoes@yahoo.com.br

Encaminhamos a presente Ordem de Fornecimento de Serviço para Manutenção dos Ares Condicionados em  salas
de aula, laboratório de microbiologia, auditório, protocolo, sala da assistente de alunos, conforme orçamento
prévio e itens abaixo:

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação Valor   R$Valor   R$

119 Sorriso 4.685,60
Fornecimento de peças, sendo: 

Carga de gás e tubulações de cobre 5/8.
4.685,60

120 Sorriso 1.772,52 Desinstalação e Instalação de ar condicionado. 1.772,52

121 Sorriso 4
Manutenção preven va e corre va de aparelhos de
ar-condicionado split 9.000 BTUS.

698,32

122 Sorriso 3
Manutenção preven va e corre va de aparelhos de
ar-condicionado split 36.000 BTUS.

1.237,89

123 Sorriso 5
Manutenção preven va e corre va de aparelhos de
ar-condicionado split 48.000 BTUS.

2.036,15

124 Sorriso 2
Manutenção preven va e corre va dos aparelhos de
ar-condicionado split 58.000 BTUS.

940,80

125 Sorriso 3
Manutenção preven va e corre va de aparelhos de
ar-condicionado split 60.000 BTUS.

1.134,54

TOTAL R$ R$ 12.505,8212.505,82

Prazo de início da prestação dos serviços ou entrega:Prazo de início da prestação dos serviços ou entrega:
O prazo de início da prestação do serviço é imediato .. 

Local da Prestação do Serviço:Local da Prestação do Serviço:
Endereço: Endereço:  - Campus Sorriso, Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000, Sorriso MT
Telefone: (65) 3545-3712     e-mail: deocleci.souza@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 3545-3712     e-mail: deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br 52



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Outras observações ImportantesOutras observações Importantes

Cumprir as obrigações do TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 (SRP) (Processo
Administrativo n.° 23198.002065.2018-62).

 Sorriso/MT, 03 de maio de 2022.

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração

Documento assinado eletronicamente por:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 03/05/2022 09:03:54.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/05/2022. 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:

350075
366e98d2f2
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 12/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

ProtocoloProtocolo
23444.000431.2020-12

Setor DemandanteSetor Demandante
Departamento de Administração e

Planejamento

Processo de origemProcesso de origem
Pregão Eletrônico nº 21/2020 UASG:

158950

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sorriso   CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT      Telefone:Telefone:
(65) 3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social:  Razão Social:  PRESSER SOLUÇÕES AMBIENTAISPRESSER SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CNPJ: CNPJ: 02.518.930/0001-6702.518.930/0001-67

Endereço:Endereço: : ESTADUAL MT 242KM 07 S/N ZONA RURAL

Telefone: Telefone: (66) 3544-0300 E 99600-0300  E-mail:  E-mail: financeiro@pressersolucoes.com.br

Encaminhamos a presente Ordem de  Serviço para execução do item especificado abaixo:

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor

unitário R$unitário R$
Valor Total R$Valor Total R$

1
metro
cúbico

4
estimativa 

Limpeza de fossas sépticas por meio de sucção, incluso

tratamento e destinação final.
350,00 Observações**

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
Imediato.

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

Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT 

Telefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

Responsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva PereiraResponsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva Pereira

ObservaçõesObservações

*Informamos que o pagamento será realizado com a dotação de crédito prevista na Nota de Empenho
2020NE800128. Este procedimento assegura todos os direitos de pagamento junto aos fornecedores após a
entrega do serviço, em conformidade com a legislação vigente.

**Além disso, ressaltamos que o saldo da referida Nota é de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
e, portanto, deverá ser observada a quantidade de cargas para que não ultrapasse o valor acima mencionado.
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Sorriso MT, 04 de maio de 2022.

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração

Matrícula: 1970767

Documento assinado eletronicamente por:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 04/05/2022 10:35:51.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/05/2022. 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:

350905
741df8c2e9
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 13/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

 Protocolo:Protocolo:
23444.000431.2020-12

Setor Demandante:Setor Demandante:
Departamento de Administração e

Planejamento

Processo de origem:Processo de origem:
dispensa  UASG: 158950

Nº da Nota de Empenho: 2020NE 8000129

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sorriso   CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT      Telefone:Telefone:
(65) 3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social:  Razão Social:  : BOTA FORA SORRISO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ: CNPJ: 18.752.362/0001-02
Endereço:Endereço: : ADEMAR RAITER, 300 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: Telefone: (66)   9603-3360 E-mail: E-mail: h_fiorenza@hotmail.com

Encaminhamos a presente Ordem de  Serviço para execução do item especificado abaixo:

ItemItem Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor

unitáriounitário
R$R$

ValorValor
TotalTotal

R$R$

1
Remoção e transporte de resíduos sólidos (entulhos), por meio do fornecimento de equipamentos de

coleta do tipo Caixa Brooks (caçamba tipo container, com capacidade mínima de 5 m³).
180,00 180,00

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
O prazo de para  execução do serviço deverá ser dia  09/05/2022.

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

Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT 

Telefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

Responsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva PereiraResponsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva Pereira

Outras observaçõesOutras observações

Informamos 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.

Sorriso MT, 05 de maio de 2022.
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração

Matrícula: 1970767

Documento assinado eletronicamente por:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 05/05/2022 08:18:48.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/05/2022. 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:

351398
ffdafcf53c
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 14/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

ProtocoloProtocolo
23444.000431.2020-12

Setor DemandanteSetor Demandante
Departamento de Administração e

Planejamento

Processo de origemProcesso de origem
Pregão Eletrônico nº 21/2020 UASG:

158950

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sorriso   CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT      Telefone:Telefone:
(65) 3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social:  Razão Social:  PRESSER SOLUÇÕES AMBIENTAISPRESSER SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CNPJ: CNPJ: 02.518.930/0001-6702.518.930/0001-67

Endereço:Endereço: : ESTADUAL MT 242KM 07 S/N ZONA RURAL

Telefone: Telefone: (66) 3544-0300 E 99600-0300  E-mail:  E-mail: financeiro@pressersolucoes.com.br

Encaminhamos a presente Ordem de  Serviço para execução do item especificado abaixo:

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor

unitário R$unitário R$
Valor Total R$Valor Total R$

1
metro
cúbico

4
estimativa 

Limpeza de fossas sépticas por meio de sucção, incluso

tratamento e destinação final.
400,00 Observações**

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
Imediato.

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

Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT 

Telefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

Responsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva PereiraResponsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva Pereira

ObservaçõesObservações

*Informamos que o pagamento será realizado com a dotação de crédito prevista na Nota de Empenho
2020NE800128. Este procedimento assegura todos os direitos de pagamento junto aos fornecedores após a
entrega do serviço, em conformidade com a legislação vigente.

**Além disso, ressaltamos que o saldo da referida Nota é de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
e, portanto, deverá ser observada a quantidade de cargas para que não ultrapasse o valor acima mencionado.
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Sorriso MT, 11 de maio de 2022.

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração

Matrícula: 1970767

Documento assinado eletronicamente por:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 11/05/2022 14:20:26.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/05/2022. 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:

354579
1c0df89766
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 15/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

ProtocoloProtocolo
23444.001184.2019-20

Setor DemandanteSetor Demandante
Departamento de Administração e

Planejamento
 UASGUASG: 158950

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sorriso   CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT      Telefone:Telefone:
(65) 3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social:  Razão Social:  Associação Atlética Banco do BrasilAssociação Atlética Banco do Brasil

CNPJ: CNPJ: 32.944.381/0001-5332.944.381/0001-53

Endereço:Endereço: : Avenida Perimetral Noroeste, nº 1312, Bairro Jardim Aurora, CEP 78.890-000 - Sorriso/MT

Telefone: Telefone: (66) 3544-2352 e 99938-0962  E-mail:  E-mail: sorriso@aabb.com.br

Encaminhamos a presente Ordem de  Serviço para execução do início da execução do Contrato nº 10/2022,
consoante descrito abaixo:

Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação Valor Total R$Valor Total R$

Locação de quadra poliesportiva.

Horários:
Segundas - feiras: 13h às 17h

Quartas - feiras: 7h30 às 11h30 e 13h às 15h30
Quintas - feiras: 7h30 às 11h30 e 13h às 17h

RS 7.750,00

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
16/05/2022

Local da quadra poliesportiva:Local da quadra poliesportiva:

Endereço: Endereço: Avenida Perimetral Noroeste, nº 1312, Bairro Jardim Aurora, CEP 78.890-000 - Sorriso/MTAvenida Perimetral Noroeste, nº 1312, Bairro Jardim Aurora, CEP 78.890-000 - Sorriso/MT

Responsável pelo execução do serviço: Responsável pelo execução do serviço: Renata de Oliveira CarvalhoRenata de Oliveira Carvalho
Telefone: (65) 35453700   e-mail: renata.carvalho@ifmt.edu.brTelefone: (65) 35453700   e-mail: renata.carvalho@ifmt.edu.br
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

ObservaçõesObservações

*Informamos que o pagamento será realizado com a dotação de crédito prevista na Nota de Empenho
2022NE141. Este procedimento assegura todos os direitos de pagamento junto aos fornecedores após a
entrega do serviço, em conformidade com a legislação vigente.

Sorriso MT, 12 de maio de 2022.

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração

Matrícula: 1970767

Documento assinado eletronicamente por:

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 12/05/2022 15:30:19.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/05/2022. 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:

355325
33d50fb5d1
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 16/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

 Protocolo:Protocolo:

23444.000541.2022-3823444.000541.2022-38

Setor Demandante:Setor Demandante:
Contratos e Convênios

Processo de origem:Processo de origem:
Contrato 11/2022 UASG: 158950
Nº da Nota de Empenho: 2022-145

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Sorriso  CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000, Sorriso MT    Telefone:   Telefone:  (66)
3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social: Razão Social: J.M.T. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME
CNPJ: CNPJ: 13.462.006/0001-22
Endereço:Endereço: Presidente Costa e Silva, 639 - Bairro: Jardim Vitória Régia/PR –
CEP: 80.430-050
Telefone: 41 9849-0139Telefone: 41 9849-0139   E-mail: jmtterceirizados@gmail.com  E-mail: jmtterceirizados@gmail.com

Considerando a autorização do Diretor Geral do Campus Sorriso, Claudir von Dentz, encaminhamos a presente
Ordem de Fornecimento de Serviço para Contratação, especificados a seguir;

ItemItem UnidadeUnidade
Qtde Qtde 

M²
Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação

Valor Valor 
mensalmensal

1 Sorriso
5.685,04

serviços continuados de limpeza, com disponibilização de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva

R$ 

34.387,2

Prazo de início da prestação dos serviços ou entrega:Prazo de início da prestação dos serviços ou entrega:
O prazo de início da prestação do serviço será de dia 01/06/2022.será de dia 01/06/2022.

Local da Prestação do Serviço:Local da Prestação do Serviço:
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000, Sorriso MT
Telefone: (65) 3545-3712     e-mail: deocleci.souza@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 3545-3712     e-mail: deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br

Outras observações ImportantesOutras observações Importantes

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan dade mínimas
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 12.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 12.3. Manter
a execução do serviço nos horários fixados pela Administração. 12.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos
decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à en dade
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federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garan a, caso exigida neste Termo, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos; 12.5. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 12.6. Vedar a
u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden ficados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 12.8. Fornecer
os uniformes a serem u lizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem
repassar quaisquer custos a estes; 12.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços,
conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017: 12.9.1. relação dos empregados,
contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de
iden dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos
pela execução dos serviços, quando for o caso; SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS SORRISO Página 21 de 42 12.9.2. Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e 12.9.3. exames médicos admissionais
dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 12.9.4. declaração de responsabilidade exclusiva da
contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 12.9.5. Os documentos
acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administra vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de
serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à
semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administra vo. 12.10. Apresentar relação
mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte. 12.11. Quando não for
possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada
cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos
federais e à Dívida A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017; 12.12. Subs tuir, no prazo de 24 (horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o
empregado posto a serviço da Contratante, devendo iden ficar previamente o respec vo subs tuto ao Fiscal
do Contrato; 12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 12.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de
custos e formação de preços as disposições con das em Acordos, Dissídios ou Convenções Cole vas que tratem
de pagamento de par cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública,
ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da a vidade. 12.14. Efetuar
o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta
bancária de tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que
ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante.
Em caso de impossibilidade de cumprimento SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS SORRISO Página 22 de 42 desta disposição, a
contratada deverá apresentar jus fica va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa
verificar a realização do pagamento. 12.15. Não permi r que o empregado designado para trabalhar em um
turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente; 12.16. Atender às solicitações da Contratante
quanto à subs tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações rela vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de
Referência; 12.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração; 12.18. Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sen do, a fim de evitar desvio de função; 12.19. Instruir seus empregados, no início
da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos,
rela vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
12.19.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o obje vo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado; 12.19.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para
todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou
da admissão do empregado; 12.19.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a
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obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando
disponível. 12.20. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para
representá-la na execução do contrato; 12.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da prestação dos serviços; 12.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garan a do Tempo de Serviço -
FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante; 12.22.1. A ausência da documentação per nente ou da comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e rela vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 12.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias,
contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração
poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
par cipado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 12.22.2.1.
O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no ficado pela contratante para acompanhar
o pagamento das respec vas verbas. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS SORRISO Página 23 de 42 12.23. Não permi r
a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; 12.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 12.25. Guardar
sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato; 12.26. Não beneficiar-
se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 12.27. Comunicar formalmente à Receita Federal a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas
no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória
do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II
e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 12.27.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada
deverá apresentar cópia do o cio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
até o úl mo dia ú l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 12.28. Arcar com o ônus
decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 12.29. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 12.30. Prestar todo
esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execução do serviço. 12.31.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 12.32. Promover a guarda,
manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços,
durante a vigência do contrato. 12.33. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo
de Referência, no prazo determinado. 12.34. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da
legislação per nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 12.35. Submeter previamente, por
escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja
das especificações constantes deste Termo de Referência. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS SORRISO Página 24 de 42 12.36.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
12.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante; 12.38. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 Sorriso/MT, 27 de maio de 2022

Deocleci de SouzaDeocleci de Souza
Coordenadora de Contratos e Convênios 
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 05/2022 - 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 17/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

 Protocolo:Protocolo:
23444.000514.2022-
65

Setor Demandante:Setor Demandante:
Departamento de Administração e
Planejamento

Processo de origem:Processo de origem:
dispensa  UASG: 158950
Nº da Nota de
Empenho: 2022NE000147

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sorriso   CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, N° 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000 na cidade de Sorriso/MT   
 Telefone: Telefone: (65) 3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social:  Razão Social:  PROJER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: CNPJ: 09.675.237/0001- 47
Endereço: Endereço: Av. Atilio Fontana, 797, Ind. Leonel Bedin – Sorriso – MT

Telefone: Telefone:  (66) 544 5588 Cel.: (66) 99996 5588   E-mail: E-mail: evandro@projer.ind.br

Considerando a autorização do Diretor Geral do Campus Sorriso, encaminhamos a presente Ordem de  Serviço
para prestação dos serviços Serviços de limpeza, higienização e desinfecção dos reservatórios de água (cisternas e
caixas de água) especificados a seguir:

QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor

unitário R$unitário R$
ValorValor

Total R$Total R$

1
Conserto/reforma de um transformador de 75KVA 13,8KV 220/127V - da Fazenda

Experimental do Campus Sorriso.
7.860,00 7.860,00

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
O prazo de para  execução do serviço deverá ser imediato ao recebimento deste documento.

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

Endereço: Rodovia BR 163, 137 Dist. de Primavera, Próximo a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Sorriso-MT.Endereço: Rodovia BR 163, 137 Dist. de Primavera, Próximo a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Sorriso-MT.

(Fazenda Experimental).(Fazenda Experimental).  

Telefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.brTelefone: (65) 35453712    e-mail: josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

Responsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva PereiraResponsável pelo execução do serviço: Josimar da Silva Pereira

Outras observaçõesOutras observações

1- Informamos 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 bem/serviço, em conformidade com a legislação vigente.

2- Destacamos  que os ítens constantes no Termo de Referência devem ser observados durante toda a execução
do contrato. 66
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Campus Sorriso  
Avenida Universitários, 799, Santa Clara 
Sorriso – Mato Grosso – CEP 78895-150 
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