
 

 

MEC – SEMTEC 

INSTITUTO FEDERAL DEEDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

PRÓ-REITORIA 

 

Considerando o Edital 085/2015, onde os candidatos concorrem às vagas do 

programa Profuncionário nos cursos de Infraestrutura Escolar, Alimentação Escolar, 

Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar, no quantitativo de 2.500 vagas, divididas da 

seguinte forma: 

 

CURSOS VAGAS 

Infraestrutura Escolar 1.250 

Alimentação Escolar 600 

Secretaria Escolar 450 

Multimeios Didáticos 200 

Total 2.500 

 

Considerando que os candidatos convocados, em primeira chamada para se 

matricular no período de 22/10/2015 a 09/11/2015 não efetivaram suas matriculas no período 

previsto e os convocados para a segunda chamada não efetivaram suas matriculas no 

período 03/12/2015 a 09/12/2015, conforme estabelecido no item 6.5 do Edital 085/2015, 

convoca os próximos candidatos classificados conforme a ordem de listagem geral em cada 

curso que houver vaga disponibilizada de acordo como quadro abaixo, para efetuar sua 

matricula no período de 22/12/2015 a 28/12/2015, no Registro Escolar do Campus do IFMT 

constante na lista de terceira chamada. 

 

CURSOS VAGAS 

Infraestrutura Escolar 145 

Alimentação Escolar 58 

Secretaria Escolar 27 

Multimeios Didáticos 31 

Total 261 

 



Os candidatos deverão se dirigir ao Registro Escolar do Campus indicado na lista 

de terceira chamada, munidos dos documentos constante no item 6.6 do Edital 085/2015, 

conforme segue: 

a) Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

b) 02 (duas fotos 3 x 4 iguais e recentes; 

c) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Atestado de Matrícula no Ensino Médio 

original e cópia ou fotocópia autenticada; 

d) Cédula de Identidade Oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

e) CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

f) Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz ou telefone (cópia 

frente e verso). 

Alertamos o candidato que, considerando o disposto no item 6.7 do edital a falta 

de um dos documentos impedirá a efetivação da matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 


