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EDITALSIMPLIFICADON" 08/2020 

SBLBÇÃO INTERNA DE ESTUDANTES PARA KIT DE ALIMENTOS 

O Diretor-Geraldo InstitutoFederal de Eduração, Ciència e Tecnologia de Mato Grosso -

Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, usando da competência que lhe foi delegada pela 

portaria n 857-1, de 20,04/2017, toma público o presente editalsimplificadon" 08/2020 do 

processo seletivo intemo de estudantes do IFMT Campus Cáce res Prof. Olegário Baldo para 

receberkit de alimentos. 

1. DO OBJETIVO 

1.1 0 objetivodesta ação é seleciorare distriburKits de alimentosadquiridoscomrecursos do 

Programa Nacionalde Alimentação Escolar (PNAE) às familias dos/as estudantes da educação 

básica do IFMT CampusCáce res Prof. Olegá rio Baldo, emsituação de vulnerabilidade. 

2. DA JUSTIFCATIVA 

2.1 A Resolução n 02 de 09 de abril de 2020, que dspöe sobre a execução do Programa 

Nacionalde Alimentação Escolar- PNAE durante o peníodo de estado de calarnidade pública, 

reconhecidopelb Decreto Legislativon" 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importancia intemacionaldecomente do novo cororavinis-Covid-19,que orienta: 

Art. 1° Durante o periodo de suspesão de aulas em decorência das 

situações de emergência em saúde pública de importáncia nacionale 

de calamidade pública causadas peb novo coroavírus Covid-19, fica 

autorinada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros 

alimenúcios adquiridos no åmbito do PNAE às familias dos estudantes, 

a critério dopoderpúblico local. 
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Art. 2° Os estados, muiápios, o Distrito Federal e as escolas federais 
deverão utilizar os recursos do PNAE exclusivamente para garantir a 

alimentação dos estucantesda educação básica. 

S 1 Na hiptese prevista no ca put, os gêneros alimenícios já 
adquridos ou que vierema ser adquridas em process os licitatórios ou 

em chamadas públicas da agricultura familiarpoderão ser distribudos
em fomma de Kits, definids pela equipe de nutrição local, observandoo 
per ca pita adequadoà faixa etára, de acordo como penodoem que o 

estudante estaria sendoatendidona unidade escolar. 

Art. 3° A fooma de distribução dos Kits deverá garantir que não haja 
aglomerações nas umdades escolares, conforme critérnos a serem 

definidos pelas ges tões locais. 

2.2 A Instrução Nomativan 008, de 10 de agosto de 2020; 

2.30 0ficio N° 35/2020-CAS-DAP/CAS-DG/CCAC/RTR/FMT; 
2.4 A necess ida de de ampliação do alcance institucionaljunto aos estudantes no contexto de 

suspersão das atividades presenciaisem decomência da pandemia do COVD-19. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO 

3.1 Serão ofertadas 340 Kits de alimento 
3.2 0/A estudante aprovadoh terá direito, por tres meses cosecutivos, a 01 (um) Kit de 

Alimentosque serão entregues e/ou retirados, mensalmente, dentro dos prazos estabelecidos 

nocroncgramado item10 deste Edital 

3.3 A compscão mínima do Kit de Alimentos fomecidoserá: 

Quantidade Alimento 

01 kg Feião carioca tipol_ 
05 kg Arroz branco polidotipol 

02 k Acúcarcrstal 

01 ke Fannhade mandioca branca tipol 
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01 pacote500g Fubá 

01 pacote500g Macarão tipoespaguete.comovos 
01 pacote 500g Café tipoarábica_ 
02 unidades 200g Leite em pó integral,enriquecidocomvitaminasAD 

Ee ferro_ 

01 frasco 90Oml Oleo de soja 

02 unidades Sardina enatada 
01 kg Sal refinado 
01 k Farinha de trigo 

01 pacote 400g Biscoitode maisena 

01 pacote 400g Biscoito.creamcracker 

4. DA VIGÊNCIA 

4.1 A cobertura contempla á os meses de setembro, outubroe novembro; 

4.1.2 A cobertura se estendrá até o mês de dezembro para atender aos/às estucantes 

class ificados/as,caso existam, confomeo crongamado item10 deste Edital; 

4.2 0/A estudanteaprovado/a terá direitoa 01 (um) Kit de Alimentosde foma mensal; 

4.3 0 Kit de Alimentos não será cumulativo, portanto, caso um Kit não tenha sido entregue 

e/ou retirado no mês de referência, no mês subsequente o/a estudante aprovado/a não terá

mais dire itoao Kit do mês anterior, 

4.4 Caso o/a estudante aprovado/a não receba e/ou retire seu Kit de alimentosmensale perca 

o direito ao Kit daquele mês, este Kit será repass ado ao/â estudante classificado/a no mês 

subsequente, caso existamclassificadas/as. 

5. DOS PRÉ-REQUISTTOS GERAS 

5.1 Estar regulamente matriculado/a em curso da Educação Básica, que compreende os 

cursos Técnmico em Agropecuária e Técnico em Infomática, ambos integradasao EnsinoMédio, 

os/as estudntes matriculados/as no Curso Subsequente Técnico em Agropecuária e no Curso 

de Fomação Iniciale Cont in uada(FIC) MonitorAmbiental; 
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5.2 Possuirrenda bruta familiarper ca pitade até umsalário mínimo e meio; 

5.3 A participação neste processo seletivo simplificadoimplica na aceitação tácita das nommas 

cons tantes neste Edital. 

6. DA INSCRIçÃO 

6.1 Os/As estudantes interessados/as em participar da seleção para concorer ao Kit de 

Alimentos deverão se inscrever preenchendoelet roricamente o Fommuëro de inscrição on 

line peb link: https:/foms.gle/XkZePDzdyAi n69G76 
6.2 A inscrição pocená ser rea lizada a partirdas 13h horas do dia 20 de agosto de 2020 até àas 

13h do dia 30 de agosto de 2020, por meio do preenchimentodo Fomuärio de inscrição on 

kine. 

6.3 0/A estudante deverá preencher corretamente todas os dados no fommuário de inscrição 

on linee, principa lme nte, o número de telefone para que seja possível fazer contato com o/a 

estucantea fim de facilitaro trabalhode entrega dos Kit de Alimentos; 

7. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE CLASS IFICAÇÃo 

7.1. A Seleção será ealizada pela comissão res porsável pela seleção intema de estudantese 

acompan ha mentodos kits de alimentaç�o, referentes ao Programa Nacional de Alimentação 

(PNAE) no campus durante o ano de 2020, designada através da Portaria n° 062/2020, a partir 

da análise do questiorário socioecoromico do fomuário de inscrião; 

7.2 A class ificação dar-se-á confome a ordem crescente da renda bruta familiar per capita 

dos/as candidatos/as; 

7.3 As inscrições serão avaliadas confome os seguintes critérios, res pectivamente: 

a) menorrenda auferida; 

b) estudantes que ingressarampor meio das cotas; 

c)estuntes cadastradcs no Cadasto Unico dos Programas Sociais do Govemo Federal, 

omnúmem de identificaxão social at ivo (NIS); 
d) estucdantesem vulne rabilidademapeados pelos rela tórios do campus; 
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e)demais estudantes em situação de agravo das condções inanceiras em fução da 

pandemiado COVID-19. 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1 A divulgação de resultadoe quaisqueroutras infomações sobre o Editaln.°08/2020 serão 

feitas por meio elet rônico nosite wwwcas.ifimt.edu.byconfome estabelecidono cronograma; 

8.2 Estudante APROVADO/A: compreende-se o/a estucante que apresentou maior grau de 

vulnerabilidade socioecorbmica, confome os requisitos deste Edital, dentro do múmero de 

vagas dispon'veis; 

8.3 Estudante CLASS IFICADO/A:compreende-se o/a estucante que apresentou maior grau de 

vulne rabilidadesocioecobmica, confome os requisitos deste Edital, excedente ao múmero de 

vagas disporíveis; 

8.4 Estudante NÃO CLASS IFICADO/A: compreende-se o/a estudante que não atendeu às 

normativas vigentes e aos critérios (quanto à documentação, prazos, entre outros) cons ta ntes 

neste Edital. 

8.5 Cabe ao/a candidato/a acompanlu r os resultados do processo, bem como, tomar as 

providëncias necessárias em ca da etapa. 

9. DO RECURSO 

9.10 recurso poderá ser interpos to contra o resultadopreliminarnos dias 12 e 13 de setembro 

de 2020, por me io do e-mail:kit.alimentos@cas.ifmt.edubr 

10. DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATA/HORÁRIO_ LOCAL 

laçamento do Edital 19/08/2020 Site: wwwcas.ifmt.edu.br 

Periodo de Das 13h doda Link: 

preenchimento do 20/08/2020 até as 13h https:/fomms.gleAkZePDzdyAln69GZ6| 

Formukrio on-line de dodia 30/08/2020. 

inscrão 

Pernodo de avaliação das 31/08/2020 à 
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inscrções 10,09/2020 

Divulgação do resultado 1109/2020 Site: wwWcas.ifmt.edu.br 

pre liminar 
Penodode recursos 12/09/2020 e E-mail kit.alimentos@cas.ifmt.edubr 

13/09/2020 

Divulgação da resposta 14/09/2020 Site: wwwcas.ifmt.edu.br 

ao recurso 

Divulgação do resultado 15/09/2020 Site: wwwcas.ifmt.edu.br 
oficial 

Periodo de entrega dos Setembro:16/09/2020 à 
Kits na res idência do 09/20/2020 

estucante parOutubro:14/10/2020 à 
estudantesAprovados/as) 

30/10/2020 

Novembro:04/11/2020 à 
30/11/2020 

De segunda a sexta-feira, 

nas periods matutinoe 

vespertino 

Periodo de retirada dos Todas as segunàse 

Kits no Campus (para quintas-feiras,das 14h asSaa de Audiovisualdo FMT Campus 
estudantesAprovados/as) 17h 

Cáce res Prof. Olegário Bakdo 

Kits do mes de setembro: 

dias 17/09; 21/09; 

24/09;28/09, 01/10; 
05/10e 08/0/2020. 

Kits do mes de outubro: 

das 15/10;19/10; 

22/10, 26/10 e 
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29/10/2020. 

Kits do mês de 

novembro: dias 05/11; 

09/11; 12/11; 16/11; 
19/11;23/11; 26/11 e 

30/11/2020. 

Periodo de entrega dos Dezembro: 03/12/2020 à 

Kits na residência do| 21/12/2020. 
estucante para 

De segundà a sexta-feira, 
estudantes 

nos periodas matutinoe 

Class ificados/as) vespertina 

Periodo de retirada dos Todas as terças e quintas Salade Audiovisualdo IFMI Camps 

Kits no Campus (para | feiras, das 14h às 17h Cáceres Prof. Olegário Baldo 

os/as estudantes 
Outubro:dias 15/10; 

Classificados/as) 19/10;22/10; 26/10 e 

29/10/2020. 

Novembro: dias 05/11; 

09/11;12/11;16/11; 
19/11;23/11; 26/11e 

30/11/2020. 

Dezembro: dias 03/12; 

07/12;10/12;14/12; 
17/12e 2112/2020. 

11. DA DISTRIBUÇÃO DOS KITS 

11.1 A equipe de logística do Campus fará a distribuição na residência do/a estudante 

res idente na área urbana do munidipio de Cáceres MT, por meio de frota de veículos d 

Instituião, noendereço infomadopelo próprio estucanteno Fomuiro de inscrição onr ine 

11.1.2 Será feita uma única tentativa de entrega dos Kits na res idência do estudante e, após 
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essa tentativa, será de responsabilidade do/a estudante efetuar a retirada dos Kits de 

Alimentosno IFMT Camps Cáceres Prof. Olegário Baldo; 

11.2 Para os/as estucantes que residem na área rural do munidpio de Cáceres M ou em 

outros municdipios/ocalidadesp Kit de Alimentos poderá ser retiradona saa de Audiovisualdo 

FM Camps Cáceres Prof. Olegáio Balda, confome os dias, horá rios e datas estabelecidos 

no crongrama do item 10 deste Edital, devendo respeitar o distanciamento social em fila 

única, a fimde evitaraglomerações, e, também, as demais medidas de biossegura ça; 

11.3 No ato da entrega do Kit de Alimentos, 0/a resporsável por fazer a retirada dos Kits 

deverá ass ina ro documento de comprovaç�o de recebimentodo Kit de Alimentos; 

114 0 Kit de Alimentos poderá ser retirado apenas pelb/a próprio/a estudante ou peas 

pessoas cujos nomes foreminfomadosno Fomuário de aceite do Kit de Alimentos; 

11.5 Para o recebimentodo Kit em sua res idência, será obrigatório o uso de máscara que cubra 

boca e narz, e a higienização das mãos com ákcool 70%, fomecido pelos/as fuciomrios/as 

resporsáveis pela entrega do Kit de Alimentos, antes de manusear o Kit ou assinar o 

documentode comprovação de recebimentodo Kit de Alimentos; 

11.6 Para os/as estuantes que forem fazer a retirada do Kit no Campus para adentrar e 

pemanecernoespaço da Instituçäão, deverão: 

11.6.1 Utilizarmáscara que proteja o narze boca; 

11.6.2 Higienizaras m�os com álcool70%, fomecidopela Instituição, antes de tocar/manusear 

o Kit e ass inaro documentode comprovação de ecebimentodo Kit de Alimentos; 

11.6.3 Respeitar o distanciamentoobrigatório de 1,5 metro entre as pessoas e as marcações 

presentes no espaço do Campug 

11.7 Caso haja estudantes Classificados/as, estes serão contactados/as pela Instituição para 

que tomem ciência de que foram contempladose possam se organizar para receber em sua 

res idência e/ou retiraro seu Kit noCampus, conforme as mesmas orientações acima. 

12. DAS DISPOSIKÇÖES FINAIS E TRANS TIÓRIAS 
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12.1 Emcaso de dúvidas, entrarem contato pelo e-mail:kit.alimentOs@cas.ifmt.edu.br 

Cáceres, 20 de agosto de 2020. 

Salmo Césarda Silva 
Diretor-Geral 

FMT Campus Cáce res - Prof. Olegário Baldo 

Port. n 857-II, de 20/04/2017 


