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EDITAL Nº 17/2019 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS – VAGAS 
REMANESCENTES. 

      

1.  ABERTURA 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, por meio da 
Pró-Reitoria de Ensino/Escola de Formação e Desenvolvimento em parceria com o 
Campus Rondonópolis e, conforme a Resolução PROEN n.º 09 de 07 de maio de 
2019, TORNA PÚBLICO, por meio deste Edital, que no período de 17 a 19 de 
Julho de 2019 estão abertas as inscrições para as VAGAS REMANESCENTES do 
Curso de Formação Inicial e Continuada em Educação para os Direitos 
Humanos com ênfase nas Relações Étnico-raciais e de gênero. O curso será 
desenvolvido na Modalidade a Distância, com carga horária total de 160 horas. 

 

1.1 Das vagas 

Serão ofertadas 36 (trinta e seis) vagas em turma única (2019.2)  

      

1.2 Público Alvo 

Todos os servidores, com matrícula ativa, e os estudantes, matriculados no IFMT, 
que compõem as Comissões Locais Permanentes de Assistência Estudantil 
dos Campi (CLPAE) nomeados por portaria interna (titulares e suplentes).  

 

1.3 Dos requisitos para a inscrição 

● ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula; 
● preencher corretamente, todos os itens do formulário de inscrição no 

endereço eletrônico: https://forms.gle/PTn5qQCgkY6oUvH17 

● ser servidor (a) com matrícula ativa no IFMT; 
● estar matriculados no IFMT e compor uma das Comissões Locais 

Permanentes de Assistência Estudantil dos Campi (CLPAE) nomeados 
por portaria interna (titulares e suplentes). 

 

2.  INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições ocorrerão no período de 17 a 19 de Julho de 2019 por meio do 
endereço:  https://forms.gle/PTn5qQCgkY6oUvH17 
 

2.1.2 Ao se inscrever o candidato assume ter conhecimento das condições 
estabelecidas neste edital e estar de acordo com as disposições por ele 
estabelecidas.  

https://forms.gle/PTn5qQCgkY6oUvH17
https://forms.gle/PTn5qQCgkY6oUvH17
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2.2 Dos procedimentos para inscrição 

2.2.1 Preencher, sem cometer erros, todos os itens do Formulário de Inscrição no 
endereço eletrônico: https://forms.gle/PTn5qQCgkY6oUvH17 
 

2.2.2 Os candidatos estão ISENTOS do pagamento de taxa de inscrição. 

 

2.3 Da responsabilidade da inscrição 

2.3.1 O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.  

 

2.4 Do preenchimento dos formulários de inscrição e termo de compromisso 

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

2.4.2 A constatação de informações incorretas no ato da matrícula implicará em 
cancelamento automático da inscrição. 

2.4.3 Os formulários e demais documentos para efetivação de inscrição e matrícula 
dos candidatos deverão ser legíveis. 

 

2.5 Da documentação 

2.5.1 No ato do preenchimento do formulário para inscrição no curso o/a candidato 
(a) deverá ter em mãos a cédula de identidade ou documento equivalente, CPF, 
Título de Eleitor e Reservista (este último, caso o candidato seja do sexo masculino 
e maior de dezoito anos). 

 

3  DOS CRITÉRIOS PARA INVESTIDURA/PARTICIPAÇÃO NO CURSO  
 

3.1 Do critério para inscrição no curso 

Ser servidor(a) do IFMT, com matrícula ativa do IFMT. Ou, estudante matriculado no 
IFMT, designado para compor as Comissões Locais Permanentes de 
Assistência Estudantil dos Campi (CLPAE) nomeado por portaria interna (titular e 
suplente) 

 

3.2 Do critério para homologação das inscrições no curso 

3.2.1 As inscrições serão homologadas conforme a ordem de recebimento via 
sistema de seleção respeitando o limite de vagas estabelecido neste edital. 

 

3.2.3  Serão anuladas as inscrições que não atendam aos critérios estabelecidos 
pelo edital.  
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4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 

4.1 A relação final dos candidatos aprovados, dentro do limite de vagas deste Edital, 
será divulgada no dia 22 de Julho de 2019, no endereço eletrônico 
http://roo.ifmt.edu.br/.  

      

5. DAS MATRÍCULAS 
 

5.1 Os candidatos aprovados deverão entregar os documentos para matrícula na 
Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus em que atua conforme os 
itens descritos nesta seção.  
 

5.2 O horário para entrega dos documentos será de acordo com o horário de 
funcionamento de cada Campus.  
 

5.3 Data para entrega dos documentos no Campus em que os servidores atuam: 23 
de  Julho de 2019. 
 

5.4 A entrega dos documentos na secretaria de cada Campus deverá ser efetivada 
pelo candidato, obedecendo os documentos solicitados no item 5.6 deste Edital.  
 

5.5. Caberá às Secretarias de cada Campus receberem os documentos de 
matrículas dos candidatos, conferindo com o original as cópias e realizarem o envio 
dos documento escaneados para o email da secretaria do IFMT - Campus 
Rondonópolis (secretaria@roo.ifmt.edu.br), até o dia 26/07/2019 para fins de 
efetivação da matrícula. As postagens dos documentos físicos deverão ser 
realizadas até o dia 27 de Julho de 2019. É importante ressaltar que a conferência 
da documentação é de responsabilidade da secretaria de cada campus. 
 

5.6 DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 

● 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 
● Certidão de Nascimento ou Casamento, 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; 
● Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio ou Graduação, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
● Comprovante do Serviço Militar para as pessoas do sexo masculino maiores 

de dezoito anos, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

http://roo.ifmt.edu.br/
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● Comprovante de endereço atual, por exemplo, conta de água, telefone ou 
energia elétrica, frente e verso, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

● Termo de Compromisso assinado. 
 

5.7 O candidato terá que apresentar todos os documentos de forma legível. 
 

5.8 O cursista não receberá certificado de conclusão do curso se tiver pendências 
no ato de matrícula.  
 

6. DO INÍCIO DAS AULAS 
 

6.1 Início das aulas: 01 de agosto.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

7.1 Ao assinar o Termo de Compromisso (Anexo I) disponível como anexo deste 
edital, o cursista deverá estar ciente que em caso de desistência do curso ficará 
impedido de realizar outros cursos de capacitação gratuitos desenvolvidos pela Pró-
Reitoria de Ensino e/ou pelo Campus Rondonópolis, pelo período de um ano, 
exceto nas situações de processos incapacitantes devidamente comprovados por 
atestados médicos que serão apresentados à Coordenação do Curso.    

7.2. As situações não previstas neste edital poderão ser dirimidas pela Pró-Reitoria 
de Ensino e Direção Geral do Campus Rondonópolis, podendo a qualquer tempo 
alterar o calendário e realizar adequações necessárias no edital a fim de garantir o 
bom desenvolvimento do curso. 
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CRONOGRAMA DO EDITAL  N.º 17/2019  
 

Curso de Formação em Educação para os Direitos Humanos com ênfase nas 
Relações Étnico-raciais e de gênero – VAGAS REMANESCENTES 

 

DATA EVENTOS 

17 de julho 
de 2019 

Publicação de Edital 

17 a 19 de 
julho de 2019 

Período de Inscrição 

22 de julho 
de 2019 

Publicação da Lista Final dos Inscritos 

23 de julho 
de 2019 

Entrega dos documentos para matrícula na Secretaria de cada 
Campus 

25 e 26 de 
julho de 2019 

Período destinado para as Secretarias enviarem os documentos 
de matrículas digitalizados para o endereço de e-mail da 
Secretaria do Campus Rondonópolis 

27 de julho 
de 2019 

Prazo final para envio dos documentos físicos de matrícula, pelas 
secretarias dos campi, para o Campus Rondonópolis 

01 de agosto 
de 2019 

Previsão para aula inaugural do curso 

 

Rondonópolis, 17 de julho de 2019. 
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ANEXO I 
 TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu ___________________________________________________________ 
inscrito (a) e matriculado (a) no Curso de Formação Inicial e Continuada em 
Educação para os Direitos Humanos com ênfase nas Relações Étnico-raciais 
e de gênero, comprometo - me a cumprir com dedicação todas as atividades 
do curso com vistas a finalização com êxito da capacitação ofertada pelo 
Instituto Federal de Mato Grosso. Estou ciente das implicações previstas no 
Edital 17 /2019 em caso de não conclusão do curso. 
 

____________________________, ____ de _________ de 2019 
 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 
EDITAL Nº172019 - IFMT/ROO  

 
I - INFORMAÇÕES DO CURSO: 
 
Curso de Formação Inicial e Continuada em Educação para os Direitos 
Humanos com ênfase nas Relações Étnico-raciais e de Gênero. 
 
Ano/Semestre: _________________  Matrícula: _____________________ 
Data:  ____/____/2019    
      
II - DADOS PESSOAIS:  
  
CPF:   ________________________________ 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Nome Social: 
____________________________________________________________________ 
Data de nascimento: _____/_____/______     Masculino (    )        Feminino (    ) 
 
Etnia: (  ) Branco(a) (  ) Preto(a) (  ) Amarelo(a) (  ) Pardo(a) (  ) Indígena (  ) Não declarada 
 
Necessidades Especiais: (  ) Sim (  ) Não 
Qual: : (    ) Física           (    ) Visual           (    ) Auditiva          (    ) Mental         (    ) 
Superdotado   (    ) Deficiência Múltipla        (    ) Condutas Típicas     (    ) Outros: 
_______________ 
 
Estado Civil:   (     ) Solteiro(a)       (     ) Casado(a)       (    ) Divorciado(a)       (    ) 
Separado 
                         (     ) União Estável     (    ) Viúvo(a)        (     ) Outros: ____________________ 
  
Tipo Sanguíneo: _______                  Número de filhos: _________ 
 
Grau de Formação: (    ) Ensino Fundamental Completo (    ) Ensino Médio Incompleto (   ) 
Ensino Médio Completo ( ) Ensino Superior Incompleto (   ) Ensino Superior Completo (  ) 
Pós Graduação 
 
E-mail 1: _____________________________________________________________ (Obrigatório) 
E-mail 2: _______________________________________________________________________ 
III – TELEFONES: (Informar o maior número de contatos possível) 
 
Telefone I: (__) __________________ (__) ____________________ Próprio aluno 
Telefone II: (__) _______________ Contato: _____________ Parentesco: 
______________  
Telefone III: (__) ______________ Contato: _____________ Parentesco: 
______________ 
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IV – ENDEREÇO: 
 
Zona de procedência: (   ) Urbana (   ) Rural 
Rua / Avenida: ________________________________________________ Nº: 
__________ 
Bairro: __________________________ Complemento: 
_____________________________ 
Cidade: ________________________________UF: ________ CEP: _________________ 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
1 - Qual o principal meio de transporte utilizado para chegar ao Campus  
Rondonópolis: 
(     ) A pé              (    ) Bicicleta                (    ) Motocicleta                (    ) Carro 
próprio                 
(     ) Ônibus          (     ) Outros __________________    (     ) Não se aplica 
      
2 – Onde você conheceu o IFMT Campus Rondonópolis: 
(    ) TV        (     ) Rádio      (      ) Redes Sociais          (     ) Site       (      ) Na sua escola  
(    ) Amigos        (    ) Outro: ________________________    (    ) Não se aplica 

      
3 – Trabalha ou exerce algum tipo de atividade com ou sem remuneração: (   ) Sim (   ) 
Não 
Profissão/função/cargo: ______________________________________________________ 
Local de trabalho: __________________________________________________________ 
Cidade: ________________________________________________ UF: ___________ 
Telefone(s): _______________________________________________________________ 
 
4 - Informe o número de pessoas que residem na mesma casa que o aluno e quem 
são: exemplo: (3 pessoas - pai, mãe, aluno) 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5 - Indique a renda mensal de sua família: 

(    ) Até 1 salário mínimo                    (    ) De 3 a 5 salários mínimos 
(    ) De 1 a 2 salários mínimos   (    ) De 5 a 10 salários mínimos 
(    ) De 2 a 3 salários mínimos   (    ) Acima de 10 salários mínimos 
 

 

 

 

 



         

  

 Página 9 de 10 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
Eu, ______________________________________________________________ 
matriculado (a) no Curso de Formação Inicial e Continuada em Educação para os Direitos 
Humanos com ênfase nas Relações Étnico-raciais e de gênero, entreguei os documentos 
abaixo relacionados no ato da matrícula: 

1. (    )  02 (duas) foto 3x4; 
2. (    ) Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia ou cópia autenticada; 
3. (    ) Cédula de Identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
4. (    ) CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
5. (    ) Título de Eleitor, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
6. (  ) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio ou Graduação, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
7. (   ) Comprovante do Serviço Militar para os do sexo masculino, para maiores de 18 

anos, original e cópia ou fotocópia autenticada; 
8. (   ) Comprovante atualizado de endereço, frente e verso,original e cópia ou cópia 

autenticada; 
9. (    ) Termo de Compromisso assinado - anexo I 

Por ser a expressão da verdade, assina o presente termo de compromisso. 
 
_________________, __/__/____. ____________________________________________ 

                                                            Assinatura do aluno(a) 
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ANEXO III 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Eu, _______________________________________________________________, 
portador da Cédula de Identidade RG nº _________________, inscrito no CPF/MF. sob o nº 
______________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer 
material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em 
campanhas promocionais, institucionais e conteúdo jornalístico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.784.782/0001-50, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou 
apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua 
finalidade. 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 
destaque, das seguintes formas: (I) site institucional; (II) facebook institucional, (III) outdoor; 
(IV) busdoor; (V) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (VI) folder de 
apresentação; (VII) anúncios em revistas e jornais em geral; (VIII) home page; (IX) 
cartazes; (X) back-light; (XI) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, 
programa para rádio); (XII) mídias sociais (facebook, instagram, Twitter e whatsapp), (XIII) 
imprensa em geral (TV, rádio, jornal, revista e internet) que venha a utilizar essa imagem 
em seu conteúdo de notícias relacionados à instituição, entre outros. 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 
outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma. 
 

 

 

_______________________, __/__/___, _______________________________________ 
           Assinatura do aluno(a) 

 


