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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

IFMT – CAMPUS VÁRZEA GRANDE 

EDITAL N° 13/2017/IFMT/VGD – DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO DE          
ESTUDANTES PARA CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE USO DE KIT DESENHO         
TÉCNICO PARA O PERÍODO LETIVO 2017/2. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT Campus Várzea Grande, por meio da                
comissão de concessão temporária dos kits de desenho técnico do IFMT – Campus Várzea Grande, apresenta                
RELAÇÃO DOS ESTUDANTES INSCRITOS para participarem da ENTREVISTA, DO PROCESSO          
SELETIVO DE ESTUDANTES PARA CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE USO DE KIT          
DESENHO TÉCNICO. 
1. Relação dos alunos inscritos 

Nome Período 

1. Carolina Rodrigues Rosário De Lima Matutino 

2. Elizane Da Silva Barbosa Matutino 

3. Luana Caldeira Bernardo Sousa Matutino 

4. Lucas Gabriel Da Silva Tavares Matutino 

5. Miriã Carolina De Jesus Matutino 

6. Renata Fernandes Inês Matutino 

7. Victória Caroline Mercado Moraes Matutino 

8. Adryan Ryan Policarpo Da Silva Almeida Vespertino 

9. Alice Aparecida Antunes Garcia Goncalves Vespertino 

10. Aline Aghatha Da Silva Moreira Vespertino 

11. Allan Victor Guimarães Vespertino 

12. Ana Júlia De Melo Silva Vespertino 

13. Julia Alves Martines Vespertino 

14. Maria Eduarda Pereira Maciel Da Costa Vespertino 

15. Tallyson Vespertino 

16. Victor Hugo Da Silva Gomes Vespertino 
2. Horário das entrevistas. 

Período Matutino: as entrevistas serão realizadas a partir das 07h50 e serão por ordem de chegada. 
Período Vespertino: as entrevistas serão realizadas a partir das 13h50 e serão por ordem de chegada. 
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3. O (A) estudante deverá apresentar NA ENTREVISTA 

a) Identificação pessoal do (a) estudante (cópia do RG e CPF) – cópia e original; 
b) Preenchimento online e impressão da ficha de inscrição/termo de ciência disponível no             
endereço eletrônico: http://vgd.ifmt.edu.br; 
c) Preenchimento online e impressão do questionário socioeconômico; 
d) Comprovação que recebe algum benefício do Governo Federal – cópia e original 
 

Várzea Grande, 14 de setembro de 2017. 
 
 

____________________________ __________________________ 
Sandra Maria de Lima  João Bosco Lima Beraldo 
Diretora Geral IFMT Campus Várzea Grande Chefe de Departamento de Ensino 
Portaria n.º 871 de 20/04/2017 Portaria n.º 3.542 de 21/12/2016 
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