
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Reitoria
Projeto Especial PRONATEC

REVOGAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO 04 do CONVOCAÇÃO 04 do Edital n° 5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMTEdital n° 5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

O Coordenação Adjunta do Programa Qualifica Mais Progredir do Ins tuto Federal de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais e considerando;

- o resultado final do Edital Edital n°5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT;Edital n°5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT;

- -  o Art. 53 da Lei 9.784/99 que estabelece que  "A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por mo vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos".

- Que a Administração Pública observando o ato precisa adequar-se ao interesse público no caso concreto, 
podendo revogar o ato.

- O interesse público em relação a prioridade no atendimento aos estudantes do curso de Microempreendedor
Individual do Campus Várzea Grande, e que também necessita preencher uma vaga de professor na área de
Empreendedorismo, onde as aulas estão organizadas em formato seriado, impactando diretamente em 3 turmas
simultaneamente, por outro lado o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, atenderá através do método
modular, onde as aulas concentram-se em uma disciplina até a conclusão da carga horária e que o impacto
alcança apenas 1 turma.

- pelas razões e motivos expostos,

RESOLVE:RESOLVE:

I - Revogar, a CONVOCAÇÃO 04 do CONVOCAÇÃO 04 do Edital n° 5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT.Edital n° 5/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT.

II - Providenciar a correção do ato, por meio de convocação em ato próprio priorizando o principio do interesse
público, garan ndo o atendimento prioritário ao campus Várzea Grande, em razão do método de aulas no
formato seriado.

III - Publique-se o ato na página oficial juntamente com as demais informações do Edital n.º 5/2022 - RTR-SG/RTR-5/2022 - RTR-SG/RTR-
CG/RTR-GAB/RTR/IFMTCG/RTR-GAB/RTR/IFMT.

Cuiabá – MT, 10 de Março de 2022.

Prof. Dr. Marcos de Oliveira Valin Jr

Coordenador adjunto do Programa Qualifica Mais Progredir no IFMT
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