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EDITAL RETIFICADOR Nº 01 AO EDITAL IFMT Nº 031/2019 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 11.04.2017, 

publicado no DOU de 12.04.2017, e considerando o disposto no inciso IV do artigo 2º e artigos 3º 

e 4º da Lei nº 8.745/93 e Lei nº. 9.849/99, e o Edital IFMT nº 031/2019; 

   

RESOLVE: 

 

I – Retificar as datas do Edital 031/2019: 

 

Onde se lê: 

2.1 - Serão realizadas as inscrições no período de 18.03.2019 a 27.03.2019, exclusivamente pelo 

site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br. 

(...) 

3.3 – O sorteio do tema para o Exame de Desempenho Didático ocorrerá no dia 29.03.2019, 

a partir das 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), na Coordenação Geral de Gestão de 

Pessoas ou no Departamento de Ensino do campus, sendo o assunto escolhido dentre os 

apresentados nos TEMAS PARA O EXAME DE DESEMPENHO, constantes no anexo II deste 

Edital. 

(...) 

3.5 – O exame de desempenho didático será realizado no dia 01.04.2019, podendo ser 

prorrogado para os dias seguintes, considerando a quantidade de candidatos inscritos e a 

disponibilidade do campus. 

(...) 

3.9 - O resultado do Exame de Desempenho Didático será disponibilizado no site do campus ao 

qual o candidato concorreu no dia 02.04.2019. 

(...) 

4.1 - Caberá interposição de recurso contra o resultado do Exame de Desempenho Didático, 

mediante preenchimento de formulário constante no Anexo III deste edital, a ser protocolado na 

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do campus, a partir das 8 horas do dia 03.04.2018 até 

às 17 horas do mesmo dia. 

(...) 

4.8 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no site do 

campus ao qual foi direcionado no dia 05.04.2019.  

(...) 

5.4 – O Resultado Final será divulgado nos campi a partir de 05.04.2019 e posteriormente 

publicado no Diário Oficial da União. 

 

https://selecao.ifmt.edu.br/
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Leia-se: 

2.1 - Serão realizadas as inscrições no período de 25.03.2019 a 03.04.2019, exclusivamente pelo 

site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br. 

(...) 

3.3 – O sorteio do tema para o Exame de Desempenho Didático ocorrerá no dia 05.04.2019, 

a partir das 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), na Coordenação Geral de Gestão de 

Pessoas ou no Departamento de Ensino do campus, sendo o assunto escolhido dentre os 

apresentados nos TEMAS PARA O EXAME DE DESEMPENHO, constantes no anexo II deste 

Edital. 

(...) 

3.5 – O exame de desempenho didático será realizado no dia 08.04.2019 nos demais campi e no 

dia 09.04.2019 nos campi de Cuiabá, podendo ser prorrogado para os dias seguintes, 

considerando a quantidade de candidatos inscritos e a disponibilidade do campus. 

(...) 

3.9 - O resultado do Exame de Desempenho Didático será disponibilizado no site do campus ao 

qual o candidato concorreu no dia 10.04.2019. 

 

(...) 

4.1 - Caberá interposição de recurso contra o resultado do Exame de Desempenho Didático, 

mediante preenchimento de formulário constante no Anexo III deste edital, a ser protocolado na 

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do campus, a partir das 8 horas do dia 11.04.2018 até 

às 17 horas do mesmo dia. 

(...) 

4.8 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no site do 

campus ao qual foi direcionado no dia 15.04.2019.  

(...) 

5.4 – O Resultado Final será divulgado nos campi a partir de 16.04.2019 e posteriormente 

publicado no Diário Oficial da União. 

 

 

II - As demais disposições constantes no Edital 031/2019, permanecem 

inalteradas. 

 

 

Cuiabá, 15 de março de 2019. 

 

 

https://selecao.ifmt.edu.br/

