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1 ABERTURA1 ABERTURA

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através da Diretora Geral do Campus
Rondonópolis e de acordo com as disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICOTORNA PÚBLICO por meio deste Edital, que
no período de 11 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 202111 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021  estão abertas as inscrições des nadas às vagas do
Curso de Técnico em Administração Integrado ao Nível Médio na Modalidade PROEJA com ingresso no ano le vo
de 2021, para os quais serão oferecidas 35 (trinta e cinco) 35 (trinta e cinco) vagas no CampusCampus Rondonópolis Rondonópolis, sediado na Rua
Ananias Martins de Souza, 861, Vila Mineira, Rondonópolis/MT, no período noturno.

1.1 Da validade1.1 Da validade
O resultado do Exame de Seleção Classificatório, previsto neste Edital, será válido apenas para o
preenchimento das vagas ofertadas para no ano letivo de 2021.

1.2 Dos requisitos para a inscrição1.2 Dos requisitos para a inscrição
● Ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula;
● Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da matrícula;
● Preencher online, sem cometer erros, a ficha de inscrição e o ques onário sociocultural, constante no anexo I e
II deste Edital.

1.3 Das habilitações e vagas para o CAMPUS – RONDONÓPOLIS/MT1.3 Das habilitações e vagas para o CAMPUS – RONDONÓPOLIS/MT

Curso PROEJACurso PROEJA PeríodoPeríodo DuraçãoDuração VagasVagas Autorização de FuncionamentoAutorização de Funcionamento

1. Administração Noturno 03 anos 35 Resolução n° 117, de 13/09/2016

2 DA INSCRIÇÃO2 DA INSCRIÇÃO

2.1 Do Edital2.1 Do Edital 

2.1.12.1.1 O presente Edital contém as informações necessárias para seleção dos candidatos que poderão obtê-las no
endereço eletrônico do IFMT (h p://roo.ifmt.edu.br/), no período de 09 dezembro de 2020 a 25 de janeiro de
2021. As inscrições encerrar-se-ão impreterivelmente às 22h00 do dia 25 de janeiro de 2021.

2.1.2 2.1.2 Ao se inscrever o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas neste edital e também
estar de acordo em aceitá-las. Por isso não poderá alegar desconhecimento posteriormente.

2.2 Dos procedimentos para inscrição2.2 Dos procedimentos para inscrição 

2.2.1 2.2.1 Preencher, sem cometer errossem cometer erros , todos os itens do formulário de inscrição e ques onário sociocultural
constante nos anexos I e II deste Edital. Este ques onário tem por obje vo obter informações para subsidiar
polí cas de apoio ins tucional. Em virtude da pandemia Covid-19 a inscrição será realizada na forma online,Em virtude da pandemia Covid-19 a inscrição será realizada na forma online,
disponível no endereço eletrônico do IFMT (http://roo.ifmt.edu.br/).disponível no endereço eletrônico do IFMT (http://roo.ifmt.edu.br/).

2.2.22.2.2 Considerando a Pandemia do COVID-19 e as recomendações dos órgãos de saúde, os atendimentos
presenciais para auxilio com relação as inscrições e orientações nos campi, serão realizados com observância das
normas de segurança que reduzam ao máximo a possibilidade de contágio pelo Sars Cov-2, sendo obrigatório para
acesso ao local, uso de máscaras, de maneira adequada, cobrindo nariz e boca. O atendimento presencial será
realizado conforme especificado abaixo:

Secretaria Geral de Documentação EscolarSecretaria Geral de Documentação Escolar



Terça e Quarta-Feira das 08h00 às 12h00 (somente com agendamento nos dias citados)
O agendamento deverá ser feito pelo e-mail: secretaria@roo.ifmt.edu.br. Ou pelo telefone  (66) 3427-2305
às Terças e Quartas-feiras das 08h00 às 12h00.

2.2.32.2.3 Os candidatos estão Os candidatos estão ISENTOSISENTOS do pagamento da taxa de inscrição. do pagamento da taxa de inscrição. 

2.2.4 2.2.4 O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo vo de ordem técnica e tecnológica, falhas
de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

2.3 Do preenchimento do formulário de inscrição2.3 Do preenchimento do formulário de inscrição

2.3.12.3.1 Todas as informações prestadas são de total responsabilidade do candidato.

2.3.22.3.2 A constatação de informações de dados incorretos no ato da matrícula implicará em cancelamento
automático da inscrição.

2.4 Do período de inscrição2.4 Do período de inscrição

2.4.12.4.1 As inscrições ocorrerão entre o período de 11 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021.11 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021.

2.4.22.4.2 As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 22h00 do dia 25 de janeiro de 2021.às 22h00 do dia 25 de janeiro de 2021.

2.5 Dos locais2.5 Dos locais
As inscrições poderão ser realizadas:

2.5.12.5.1 Através do preenchimento da ficha de inscrição e o ques onário sociocultural disponível no endereço
eletrônico do IFMT (http://roo.ifmt.edu.br/);

2.5.2 2.5.2 Secretaria Geral de Documentação Escolar do IFMT Campus Rondonópolis, mediante
agendamento, como disposto abaixo:

Terça e Quarta-Feira das 08h00 às 12h00 (somente com agendamento nos dias citados)
O agendamento deverá ser feito pelo e-mail: secretaria@roo.ifmt.edu.br ou  pelo telefone  (66) 3427-2305
às Terças e Quartas-feiras das 08h00 às 12h00.

2.6 Da documentação2.6 Da documentação 

2.6.12.6.1 No ato do preenchimento do formulário de inscrição e do ques onário sociocultural, o candidato deverá ter
em mãos a cédula de iden dade ou documento equivalente, CPF, Título de Eleitor e Reservista, este úl mo
apenas para candidatos do sexo masculino.

2.6.22.6.2 Caso o candidato não seja brasileironão seja brasileiro , só será confirmada sua inscrição como candidato com nacionalidade
estrangeira, se este es ver respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de permanência
válido.

3 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO3 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.13.1 Dos Critérios para a Obtenção do Resultado da SeleçãoDos Critérios para a Obtenção do Resultado da Seleção
A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem decrescente de idade.

3.23.2 Dos Critérios de DesempateDos Critérios de Desempate
A classificação dos candidatos, para fins de desempate, seguirá a ordem:
a) maior tempo de conclusão do Ensino Fundamental;

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 4.1 A relação dos candidatos aprovados na 1ª chamada, obedecendo ao limite de vagas deste Edital, será
divulgada no dia 28 de janeiro de 2021 dia 28 de janeiro de 2021 , no endereço eletrônico http://roo.ifmt.edu.br/.

4.24.2 A lista dos candidatos aprovados na 2ª chamada, caso haja, obedecendo ao limite de vagas deste Edital, será
divulgada no dia 09 de fevereiro de 2021dia 09 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico http://roo.ifmt.edu.br/.

4.3 4.3 Caso haja vagas disponíveis após as matrículas de 2ª chamada, poderá ocorrer chamadas posteriores.

4.4 4.4 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste Edital.

5. DAS MATRÍCULAS5. DAS MATRÍCULAS 

5.15.1 Considerando o período de pandemia da COVID-19 e a recomendação de distanciamento social, a matrícula de



todas as chamadas que porventura vierem a ocorrer para este Edital, será realizada conforme as seguintes etapas:

a) envio dos documentos digitalizados, em PDF, para o e-mail da secretaria de registro
escolar: secretaria@roo.ifmt.edu.brsecretaria@roo.ifmt.edu.br;
b) análise pelo setor de Registro Escolar da documentação encaminhada;
c) conferência com documentos originais após retorno das atividades presenciais.

5.1.15.1.1 Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua
matrícula de forma online.

5.25.2 Caso o candidato não possua meios tecnológicos para realizar a matrícula de forma online, deverá encaminhar
e-mail para a secretaria escolar, secretaria@roo.ifmt.edu.brsecretaria@roo.ifmt.edu.br, solicitando agendamento para entrega presencial da
documentação de matrícula.

5.35.3 Datas da matrícula para os classificados na  1ª chamada: 01 a 05 de fevereiro de 2021. 1ª chamada: 01 a 05 de fevereiro de 2021.

5.45.4 Datas da matrícula para os classificados na 2ª chamada: 09 a 12 de fevereiro de 20212ª chamada: 09 a 12 de fevereiro de 2021 .

5.5 5.5 A matrícula poderá ser efe vada pelo candidato ou qualquer outra pessoa maior de dezoito anos de idade,
portando Procuração específica para tal fim, e que apresente os documentos solicitados no item 5.7 deste Edital.

5.65.6 O candidato que não efe var a matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga, e será convocado o
próximo candidato aprovado, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação.

5.7 DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA5.7 DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 

● Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
● Cer ficado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Atestado de Conclusão, original e cópia ou fotocópia
autenticada;
● Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● Cédula de Identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● Título de Eleitor, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● Comprovante do Serviço Militar para os do sexo masculino, original e cópia ou fotocópia autenticada;
● Comprovante de endereço atual, por exemplo, conta de água ou luz, frente e verso, original e cópia ou
fotocópia autenticada.

5.85.8 O candidato, ou seu representante legal, terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se possam
compará-las com as originais. Caso o candidato tenha extraviado o documento de iden dade e/ou CPF, ele terá
que apresentar uma cópia do Bole m de Ocorrência Policial informando o extravio/perda. Se não o fizer, não terá
a matrícula confirmada.

5.95.9 A falta de um dos documentos relacionados, impedirá a efe vação da matrícula, não cabendo, nesse caso,
recurso, nem será facultada a matrícula condicional.

6. DO INÍCIO DAS AULAS6. DO INÍCIO DAS AULAS 

6.16.1 O ano letivo tem previsão de início no dia 08 de março de 2021.

7. DO PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS7. DO PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

7.1.7.1. Técnico em Administração Integrado ao Nível Médio - ProejaTécnico em Administração Integrado ao Nível Médio - Proeja
Ao final da formação no Curso Técnico em Administração Integrado ao Nível Médio – PROEJA, o egresso deve ser
capaz de atuar com as seguintes habilidades e competências profissionais: executar operações administra vas
rela vas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques; aplicar conceitos
e modelos de gestão em funções administra vas e operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e de
materiais.

CRONOGRAMA EDITAL N.º 000/2020 – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AOCRONOGRAMA EDITAL N.º 000/2020 – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO

NÍVEL MÉDIO - PROEJA 2021NÍVEL MÉDIO - PROEJA 2021

DATADATA EVENTOSEVENTOS

11 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021 Período de inscrição

28 de janeiro de 2021 1ª Chamada



01 a 05 de fevereiro de 2021 Período de matrícula - 1ª chamada

09 de fevereiro de 2021 2ª Chamada

09 a 12 de fevereiro de 2021 Período de matrícula - 2ª chamada

08 de março de 2021 8 de março - Início do ano letivo de 2021

Rondonópolis, 08 de dezembro de 2020.

Laura Caroline Aoyama BarbosaLaura Caroline Aoyama Barbosa
Diretora - Geral 

Portaria n° 862, 19/04/2017
IFMT Campus Rondonópolis

ANEXO 01: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOANEXO 01: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome Completo (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)Nome Completo (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)

SexoSexo Data de Conclusão do Ensino FundamentalData de Conclusão do Ensino Fundamental

(   ) Masculino                     (    )Feminino(   ) Masculino                     (    )Feminino

Nome Social (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)Nome Social (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)

Data de NascimentoData de Nascimento
Cidade onde vocêCidade onde você

nasceunasceu
Estado em que você nasceuEstado em que você nasceu

CPFCPF RGRG Órgão Expedidor do RGÓrgão Expedidor do RG

Reservista (Caso sejaReservista (Caso seja
homem)homem)

RARA

Endereço (Rua, Avenida, Número, Casa, Quadra, Lote)Endereço (Rua, Avenida, Número, Casa, Quadra, Lote)

BairroBairro ComplementoComplemento

CidadeCidade EstadoEstado E-mailE-mail

Telefone celularTelefone celular Telefone fixoTelefone fixo Telefone ComercialTelefone Comercial

Nome Completo da Mãe (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)Nome Completo da Mãe (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)

Nome do Completo Pai (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)Nome do Completo Pai (LEGÍVEL e SEM ABREVIAÇÕES)

Declaro, para todos os efeitos legais, serem verdadeiras as informações con das neste ques onário, estandoDeclaro, para todos os efeitos legais, serem verdadeiras as informações con das neste ques onário, estando
sujeitos às penalidades cabíveis, segundo Código Penal em seu artigo 299.sujeitos às penalidades cabíveis, segundo Código Penal em seu artigo 299.

_________________________                                Rondonópolis, _____ de______de ______________________________                                Rondonópolis, _____ de______de _____ 

       Assinatura do Candidato       Assinatura do Candidato



ANEXO 02: QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURALANEXO 02: QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL
(Responda às questões abaixo marcando um X a esquerda da alternativa)(Responda às questões abaixo marcando um X a esquerda da alternativa)

01. Você estudou o Ensino Fundamental em:01. Você estudou o Ensino Fundamental em:

(   )  (   )   Rede Pública Estadual e/ou Municipal

(   )  (   )  Parte em Rede Pública e Parte em Rede Particular COM Bolsa de Estudos

(   )  (   )  Parte em Rede Pública e Parte em Rede Particular SEM Bolsa de Estudos

(   )  (   )  Rede Particular COM Bolsa de Estudos

(   )  (   )  Rede Particular SEM Bolsa de Estudos

02. Condições de Moradia:02. Condições de Moradia:

(   )  (   )  Própria (   )  (   )  Alugada (   )  (   )  Cedida

03. Tipo de Construção:03. Tipo de Construção:

(   )  (   )  Alvenaria (   )  (   )  Madeira (   )  (   )  Outro

04. Quem é o(a) responsável pela manutenção financeira do grupo familiar?04. Quem é o(a) responsável pela manutenção financeira do grupo familiar?

(   )  (   )  Pai/Mãe (   )  (   )  Pai (   )  (   )  Mãe

(   )  (   )  Outro. Especificar:

05. Atualmente você está trabalhando?05. Atualmente você está trabalhando?

(   )  (   )  Sim (   )  (   )  Não

(   )  (   )  Trabalho com remuneração informal (   )  (   )  Programa Jovem Aprendiz

(   )  (   )  Outro. Especificar:

06. Qual o grau de escolaridade do seu pai06. Qual o grau de escolaridade do seu pai

(   )  (   )  Nenhuma escolaridade. (   )  (   )  Ensino médio completo.

(   )  (   )  Ensino fundamental incompleto. (   )  (   )  Superior incompleto.

(   )  (   )  Ensino fundamental completo. (   )  (   )  Superior completo

(   )  (   )  Ensino médio incompleto. (   )  (   )  Pós Graduação

07. Qual o grau de escolaridade do sua mãe07. Qual o grau de escolaridade do sua mãe

(   )  (   )  Nenhuma escolaridade. (   )  (   )  Ensino médio completo.

(   )  (   )  Ensino fundamental incompleto. (   )  (   )  Superior incompleto.

(   )  (   )  Ensino fundamental completo. (   )  (   )  Superior completo

(   )  (   )  Ensino médio incompleto. (   )  (   )  Pós Graduação

08. Onde e com quem você mora atualmente?08. Onde e com quem você mora atualmente?

(   )  (   )  Em casa com os pais; (   )  (   )  Em casa com a mãe;

(   )  (   )  Em casa com o pai; (   )  (   )  Sozinho(a);

(   )  (   )  Em casa de amigos;
(   )  (   )  Habitação coletiva. Ex.: hotel, quitinete, casa, mantido(a) pela
família;

(   )  (   )  Outro. Especificar:

09. Você ou alguém da família possui alguma necessidade especial?09. Você ou alguém da família possui alguma necessidade especial?

(   )  (   )  Sim

Se você marcou sim, indique qual?

(   )  (   )  Visual

(   )  (   )  Física/Motora

(   )  (   )  Não

(   )  (   )  Auditiva

(   )  (   )  De fala

(   )  (   )  Mental. Qual?

10. A sua família possui veículo(s)?10. A sua família possui veículo(s)?

(   )  (   )  Sim.    Quantos?___________________________ (   )  (   )  Não

11. Caso você seja selecionado, qual o principal meio de transporte utilizado para chegar ao IFMT11. Caso você seja selecionado, qual o principal meio de transporte utilizado para chegar ao IFMT
Campus Rondonópolis?Campus Rondonópolis?

(   )  (   )  Bicicleta (   )  (   )  Moto (   )  (   )  Carro

(   )  (   )  Ônibus (   )  (   )  de carona (   )  (   )  a pé

12. É beneficiado(a) pelo Passe Livre?12. É beneficiado(a) pelo Passe Livre?

(   )  (   )  Sim, parcial (   )  (   )  Sim, integral (   )  (   )  Não
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