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Edital IFMT nº 060, de 24 de Junho de 2020. 

Processo Seletivo Simplificado para a Contratação por Tempo Determinado de Professor Substituto 

para o Instituto Federal de Mato Grosso 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

Evento Data Local 

Inscrição (via internet) 29.06.2020 a 16.07.2020 selecao.ifmt.edu.br 

Envio da documentação de 

candidato PCD, conforme item 

2.4.4; e requerimento de 

atendimento especial, conforme 

item 2.4.5 

Até às 23h59 do dia 

16.07.2020 

e-mail da Coordenação 

Admissão de Pessoal e Estágio e 

do Departamento de Política de 

Ingresso. 

Sorteio do tema para apresentação 

e entrevista 
17.07.2020 

Site do campus ao qual o 

candidato concorreu 

Envio da documentação exigida no 

item 2.2.  

até às 16 h do dia anterior 

a data da entrevista 

e-mail da Coordenação de 

Gestão de Pessoas ou 

Departamento de Ensino do 

Campus 

Apresentação e Entrevista 

De 1 (um) a 10 (dez) dias 

depois do sorteio do tema 

da Entrevista 

Via Vídeo ou Webconferência 

Divulgação do Resultado Preliminar 

da avaliação de Desempenho 

Didático. 

Até às 12h do dia posterior 

a realização e conclusão da 

última fase do certame 

(Apresentação e 

Entrevista) 

Site do campus ao qual o 

candidato concorreu 

Interposição de recursos contra a 

pontuação obtida na Avaliação de 

Desempenho Didático 

Até às 17 h do dia 

posterior a divulgação do 

resultado preliminar pelo 

campus 

e-mail da Coordenação Geral de 

Gestão de Pessoas 

Divulgação do resultado da análise 

dos recursos contra a pontuação 

obtida Avaliação de Desempenho 

Didático 

Primeiro dia útil após o 

término de prazo para 

interposição de recursos 

contra a pontuação obtida 

no Exame de Desempenho 

Didático 

 

Site do campus ao qual o 

candidato concorreu 

 

Divulgação da pontuação de cada 

candidato no Exame de 

Desempenho Didático após análise 

dos recursos 

Divulgação do Resultado Final do 

Processo Seletivo no campus 

Divulgação da Homologação do 

Resultado Final do Processo Seletivo 

Primeiro dia útil após a 

divulgação do Resultado 

Final no campus 

selecao.ifmt.edu.br e 

ifmt.edu.br 

Publicação da Homologação no 

Diário Oficial da União 

Primeiro dia útil após a 

divulgação da 

Homologação do 

Resultado Final 

portal.imprensanacional.gov.br/ 

 


