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SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTES, PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL NA MODALIDADE ACESSO À 

INTERNET

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA,no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 

Portaria nº 867, de 19/04/2017, publicada no D.O.U. de 20/04/2017, torna público o  Edital Retificador 01 

referente ao processo seletivo interno de estudantes do IFMT campus avançado Tangará da Serra, para 

Auxílio Emergencial na modalidade acesso à internet, conforme os itens abaixo:

Onde se lê:

7.  DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

7.1.  PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de 10/08/2020 até o dia 

17/08/2020, às 23:59h(horário de Mato Grosso), preferencialmente,  por meio do link 

https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8;

7.2. Para alunos aprovados ou classificados nos processos seletivos nas diversas modalidades da assistência 

estudantil no ano de 2020 nos Editais nº 002/2020/TGA/DG/IFMT e  nº 006/2020/TGA/DG/IFMT, no ano de 

2020; preencher devidamente o formulário de inscrição (Anexo I) online disponível no link 

https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8 e site institucional<tga.ifmt.edu.br>.

7.2.1  Preencher devidamente o Termo de Responsabilidade (Anexo II) e inserir prioritariamente no campo “ENVIO DO 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  (ANEXO II)” do formulário online da ficha de inscrição (Anexo I). Na impossibilidade do 

envio do Termo de Responsabilidade (Anexo II) por meio do campo “ENVIO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  

(ANEXO II)” do formulário online da ficha de inscrição (Anexo I), poderá ser encaminhado via e-mail para 

<assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br> ou via whatsApp para o (65) 99923-3986 (das 07h00min às 17h00min);

1. Preencher devidamente o Termo de Responsabilidade (Anexo II) e inserir prioritariamente no campo 

“ENVIO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  (ANEXO II)” do formulário online da ficha de inscrição 

(Anexo I). Na impossibilidade do envio do Termo de Responsabilidade (Anexo II) por meio do campo 

“ENVIO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  (ANEXO II)” do formulário online da ficha de 

inscrição(Anexo  I),  poderá  ser  encaminhado  via  e-mail  para  

<assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br>  ou  via whatsApp para o (65) 99923-3986 (das 07h00min às 

17h00min);

Aos alunos que se enquadram nas condições descritas no item 7.2 será necessário apenas o preenchimento 

do formulário de inscrição (Anexo I) online, e o preenchimento e envio do Termo de Responsabilidade 

(Anexo II), sem documentação complementar.

7.3.  Para os demais alunos que não se enquadram no Item 7.1 preencher devidamente o formulário de 

inscrição (Anexo I)online disponível no link https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8 e site institucional 

<tga.ifmt.edu.br>, e inserir a documentação abaixo relacionada, prioritariamente no campo ENVIO DE 



DOCUMENTOS do formulário online da ficha de inscrição (Anexo I). Na impossibilidade do envio dos 

documentos por meio do campo ENVIO DE DOCUMENTOS do formulário online da ficha de inscrição (Anexo 

I), a documentação poderá ser encaminhada via e-mail para < assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br> ou via 

whatsApp para o (65) 99923-3986 (das 07h00min às 17h00min):

Leia-se:

7.   DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

7.1.   PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de 10/08/2020 até o dia 

23/08/2020, às 23:59h (horário de Mato Grosso), preferencialmente,  por meio do link 

https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8 

7.2. Para alunos aprovados ou classificados nos processos seletivos nas diversas modalidades da assistência 

estudantil no ano de 2020 nos Editais nº 002/2020/TGA/DG/IFMT e  nº 006/2020/TGA/DG/IFMT, no ano de 

2020; preencher devidamente o formulário de inscrição (Anexo I) online disponível no link 

https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8  e site institucional<tga.ifmt.edu.br>.

7.2.1.  Preencher devidamente o Termo de Responsabilidade (Anexo II) e inserir prioritariamente no 

campo “ENVIO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  (ANEXO II)” do formulário online da ficha de 

inscrição (Anexo I). Na impossibilidade do envio do Termo de Responsabilidade (Anexo II) por meio do 

campo “ENVIO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  (ANEXO II)” do formulário online da ficha de 

inscrição(Anexo  I),  poderá  ser  encaminhado  via  e-mail  para  assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br   

ou  via whatsApp para o (65) 99923-3986 (das 07h00min às 17h00min);

7.2.2.   Aos alunos que se enquadram nas condições descritas no item 7.2 será necessário apenas o 

preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I) online, e o preenchimento e envio do Termo 

de Responsabilidade (Anexo II), sem documentação complementar.

7.3.  Para os demais alunos que não se enquadram no Item 7.2 preencher devidamente o formulário de 

inscrição (Anexo I) online disponível no link https://forms.gle/zK7uHdUfkSBiisJU8 e site institucional 

http://tga.ifmt.edu.br/ e inserir a documentação abaixo relacionada, prioritariamente no campo ENVIO DE 

DOCUMENTOS do formulário online da ficha de inscrição (Anexo I). Na impossibilidade do envio dos 

documentos por meio do campo ENVIO DE DOCUMENTOS do formulário online da ficha de inscrição (Anexo 

I), a documentação poderá ser encaminhada via e-mail para assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br ou via 

whatsApp para o (65) 99923-3986 (das 07h00min às 17h00min):

Onde se lê:

9.1   A divulgação do resultado preliminar será realizado no dia 21/08/2020.

Leia-se:

9.1   A divulgação do resultado preliminar será realizado no dia 27/08/2020

Onde se lê:

9.2   Após a divulgação do resultado preliminar, poderá ser solicitado a interposição de recursos através de 

formulário ( Anexo V)

pelos candidatos que quiserem solicitar quaisquer esclarecimentos ou correções sobre o resultado divulgado. A 

apresentação de

recurso administrativo será no período de 21/08/2020 à 24/08/2020, unicamente via E-mail:

assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br

3. Será publicado o resultado final no dia 26/08/2020, no site institucional (tga.ifmt.edu.br).



4. O aluno que for APROVADO será contemplado com o referido auxílio emergencial.

5. O aluno que estiver CLASSIFICADO permanecerá na lista de espera.

6. O aluno que estiver INDEFERIDO será excluído desta chamada.

Leia-se:

9.2   Após a divulgação do resultado preliminar, poderá ser solicitado a interposição de recursos através de 

formulário ( Anexo V)

pelos candidatos que quiserem solicitar quaisquer esclarecimentos ou correções sobre o resultado divulgado. A 

apresentação de recurso administrativo será no período de 27/08/2020 à 01/09/2020, unicamente via E-mail: 

assistencia.estudantil@tga.ifmt.edu.br

9.2.1. Será publicado o resultado final no dia 03/09/2020, no site institucional (tga.ifmt.edu.br).
9.2.2. O aluno que for APROVADO será contemplado com o referido auxílio emergencial.
9.2.3. O aluno que estiver CLASSIFICADO permanecerá na lista de espera.
9.2.4. O aluno que estiver INDEFERIDO será excluído desta chamada.

Onde se lê:

12.  DO CRONOGRAMA

ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 10/08/2020 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 10/08 a 17/08/2020

PERÍODO DE SELEÇÃO 18/08 a 20/08/2020

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 21/08/2020

PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O 
RESULTADO PRELIMINAR 

21/08 a 24/08/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 26/08/2020

Leia-se:

12.  DO CRONOGRAMA

ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 10/08/2020 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 10/08 a 23/08/2020

PERÍODO DE SELEÇÃO 24/08 a 26/08/2020

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 27/08/2020

PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O 
RESULTADO PRELIMINAR 

27/08 a 01/09/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 03/09/2020

Os demais itens estabelecidas no edital 09/2020, permanecem inalterados e em vigor.
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