COMUNICADO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO
MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL.
O PRÓ-REITOR DE ENSINO NO EXERCÍCIO DA REITORIA DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
(IFMS), no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital n° 089/2018 –CCP –IFMS, de
19 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 20 de dezembro de 2018, do
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Magistério Federal, na
categoria funcional de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do Quadro de
Pessoal Permanente do IFMS, comunica por meio deste:

Os candidatos que realizaram as inscrições para este Concurso Público, entre as 00:01 do dia
06/02/2019 e as 11:00 do dia 08/02/2019, poderão realizar a autodeclaração como candidato negro,
mesmo para os cargos em que não há reserva de vagas, visando levantar informações para garantia
da previsão do item 18.7 do Edital nº 089/2018 – CCP – IFMS.
Os interessados em fazer a autodeclaração deverão acessar o formulário disponível em
encurtador.com.br/qrsST, inserir o endereço de e-mail utilizado na inscrição, o número do CPF, a
área/subárea de inscrição, assinalar a opção de autodeclaração como candidato negro (sim ou não) e
clicar em enviar.
O candidato receberá um comprovante de sua resposta no e-mail indicado no formulário, o qual
deverá ser guardado para eventual confirmação ou recurso.
O formulário ficará disponível para preenchimento entre os dias 28/02/2019 e 06/03/2019.
Os candidatos que realizaram as inscrições após as 11:00 do dia 08/02/2019 já tinham a sua
disposição na página do candidato na Central de Seleção a opção de autodeclaração como candidato
negro, por este motivo não precisam realizar o procedimento que trata este comunicado.

Campo Grande-MS, 28 de fevereiro de 2019.

Delmir da Costa Felipe
Pró-Reitor de Ensino no exercício da Reitoria
(Portaria nº 448/2018)

