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NOTA À COMUNIDADE  

PROCESSOS SELETIVOS PARA INGRESSO 2021/1 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) considerando as 

dificuldades decorrentes pela pandemia do COVID-19; Considerando os procedimentos 

necessários para execução de um processo seletivo, que impõe medidas de prevenção e 

cuidado com a saúde de todos(as), sendo candidatos(as), colaboradores(as) e servidores(as); 

Considerando ainda, a decisão do Conselho Superior do Instituto Federal de Mato Grosso, por 

meio da Resolução nº 62/2020 de 07/10/2020 e ratificada pela decisão realizada na 29ª 

Reunião Extraordinária realizada no dia 27/10/2020, informa que, os critérios de seleção de 

candidatos para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e dos Cursos Superiores de 

Graduação, EXCLUSIVAMENTE para as turmas de ingresso em 2021/1, sofrerão alterações, 

conforme seguem:  

1) Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio:  

A seleção de estudantes ocorrerá por sorteio público, por meio de sistema 

automatizado de escolha de números, respeitando os critérios de inscrições, por cota ou 

ampla concorrência. 

2) Cursos de Graduação:  

A seleção dos estudantes será de duas formas em editais distintos, sendo: 

 

a) por Nota Geral do Enem (2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019), para 70% das vagas; 

b) análise de histórico escolar do ensino médio, sendo avaliado para seleção o 1º e 2º 

ano, para 30% das vagas disponibilizadas. 

 

É importante destacar que, todas as possibilidades para execução do processo seletivo 

de ingresso em 2021/1 foram avaliadas operacionalmente, juridicamente em consonância 

com a promoção de critérios de isonomia, igualdade de condições e otimização, considerando 

ainda, os aspectos de prevenção e cuidado com a saúde devido a pandemia da COVID-19, 

questões orçamentárias para aquisição de materiais necessários (luvas, máscaras, álcool em 

gel, aferidor de temperatura), contratação de um número elevado de colaboradores para 

aplicação das provas e número elevado de salas de aulas para a garantia de um mínimo de 

segurança sanitária.   



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CONSELHO SUPERIOR 
 

 
Página 2 de 4 

 

Dessa forma, analisando todas as alternativas para ingresso de estudantes no processo 

seletivo em 2021/1 nos cursos de nível médio, verificou-se a modalidade de sorteio eletrônico. 

Tal metodologia já é utilizada regularmente em outras instituições, sendo que em algumas 

para os cursos de nível médio, e até para os cursos de especialização. Assim, neste momento 

em decorrência da pandemia do COVID-19, é a modalidade com maior viabilidade, pois além 

disso, não terá cobrança de taxa de inscrição e proporcionará igualdade de participação a 

todos os(as) candidatos(as). 

 

ESCLARECIMENTOS QUANTO AO SORTEIO PÚBLICO 

 

1) Como funcionará Sorteio Público? 

O processo seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, 

EXCLUSIVAMENTE para ingresso em 2021/1, será por um sorteio público de forma eletrônica 

para os cursos que houver mais candidatos inscritos do que vagas ofertadas. O sorteio será 

realizado com a presença de, no mínimo, cinco servidores do IFMT e transmitido ao vivo pelo 

canal do IFMT no Youtube, sendo facultado a presença física de até 5 (cinco) estudantes 

voluntários. 

 

2) Haverá cobrança de taxa de inscrição para participação no Sorteio Público? 

Não. O candidato realizará sua inscrição e não terá cobrança de taxa de inscrição.  

 

3) O candidato poderá optar por concorrer às vagas reservadas no sorteio eletrônico? 

Sim. Em conformidade com a legislação, o IFMT reserva 60% (sessenta por cento) das 

vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado o ensino 

fundamental/médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Esse 

percentual de vagas reservadas também será mantido na modalidade de sorteio eletrônico, 

dessa forma, o candidato no ato da inscrição deverá optar em qual modalidade de cotas ele 

enquadra-se e efetivar a sua inscrição. 
 

4) Procedimentos de inscrição no processo seletivo e Sorteio Eletrônico 

O Departamento de Políticas de Ingresso publicará Edital com normas e critérios do 

certame, após período de inscrições, garantindo as modalidades de cotas e ampla 

concorrência, será divulgada a lista de inscrições deferidas em ordem alfabética. Essa listagem 

contém uma coluna chamada “número para sorteio”, onde é dado um número sequencial 

para cada candidato, independente da opção de Campus e/ou curso.  
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Os números sequenciais atribuídos a cada candidato serão sorteados aleatoriamente, 

independentemente do número de vagas disponíveis. A partir deste sorteio aleatório de 

números, é que o resultado é processado no [selecao.ifmt.edu.br] e publicizado. 

 

O PROCESSO PARA O SORTEIO ELETRÔNICO SERÁ COMPOSTO POR TRÊS ETAPAS: 

 

1) Sorteio eletrônico 

O software que será utilizado pelo IFMT para o sorteio eletrônico, já é utilizado por 

outros institutos federais com êxito. Este programa sorteia aleatoriamente a ordem dos 

números por meio de algoritmos e cálculos matemáticos. 

Para fins de auditoria, é importante observar o campo “Semente utilizada: 

xxxxxxxxxxxxx”, localizado no final da página do sorteio. É essa “semente” que garante a 

aleatoriedade do processo e permite, inclusive, a reprodução de determinado sorteio já feito, 

com resultado idêntico. 

A posição em que cada número foi sorteado é passada para uma “Planilha de 

Tratamento de dados”, montada conforme a lista de inscritos publicada no nosso site para 

gerar a classificação no final do sorteio. 

 

2) Planilha de Tratamento de dados 

Após o sorteio, a planilha é tratada por um Técnico responsável do Departamento de 

Políticas de Ingresso e organizada por campus/curso de concorrência (conforme o Edital) que 

formatará o resultado a ser publicado na página [selecao.ifmt.edu.br], conforme os dados da 

planilha de sorteio. 

 

3) Resultado a publicar 

Após o Tratamento de dados, é gerado um arquivo em pdf, o qual contém as listas de 

candidatos aprovados e classificação, conforme inscrição realizada (ampla concorrência e/ou 

modalidade de cotas), que será publicada no [selecao.ifmt.edu.br]. 

 

AUDITORIA DO SORTEIO ELETRÔNICO 

 

O sistema de sorteio eletrônico utilizado pelo IFMT poderá ser auditado por qualquer 

pessoa que desejar verificar a autenticidade dos procedimentos do sorteio realizado, 

utilizando a semente publicizada pelo Departamento de Políticas de Ingresso, e para isso, 

bastará: 
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a) colocar o número de candidatos inscritos e o número 0 (zero) para a quantidade de 

vagas; 

b) marcar a opção "Inserir semente manualmente" e coloque a semente do resultado do 

sorteio a ser auditado; 

c) clicar no botão "Gerar Lista"; 

d) efetuar a comparação da saída do programa com a lista impressa. 

 

É importante consignar, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso, prima por sua qualidade e referência social e segue comprometida com os 

processos de ensino, pesquisa e extensão, mais ainda neste período atípico em que o mundo 

está vivenciando, fazendo-se necessários novos aprendizados e constantes mudanças.  

 

 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

Willian Silva de Paula 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Decreto Presidencial de 11/04/2017 

 

 

 


