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EDITALPARAESCOLHADACOMPOSIÇÃODOCONSELHOSUPERIORDOIFMSNA
CATEGORIASOCIEDADECIVIL- PERÍODO2022/2024

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 
Sul (IFMS), no uso de suas atribuições legais, torna pública as regras paraaescolha 
dos representantes da categoria sociedade civil para comporem o Conselho Superior 
(Cosup)doIFMSnoperíodo2022/2024. 

1.OBJETO 
1.1OobjetodopresenteEditaléaseleçãodosrepresentantesdacategoriasociedade 
civil para comporem o Conselho Superior do IFMS no período 2022/2024,nostermos 
doart.10,§3°,daLein°11.892,de29dedezembrode2008,doart.12,VI,doEstatuto 
doIFMSedoRegimentoInternodoCosup. 
2.REPRESENTAÇÃO 
2.1 Serão escolhidas 2 (duas) instituições de cada segmento da sociedade civil, 
conformeabaixo: 
a)segmento“EntidadePatronal”; 
b)segmento“EntidadedosTrabalhadores”;e 
c)segmento“SetorPúblicoe/ouEmpresasEstatais”. 
3.REQUISITOS 
3.1Sãorequisitosparaacandidatura,noatodainscrição: 
a)ofíciodainstituiçãointeressada,constando: 
i.indicaçãodeumtitulareumsuplente(nomecompleto,telefoneeemail
decontato); 
ii.assinaturadorepresentantelegal. 
b)nãopossuirvínculofuncionalouestudantilcomoIFMS. 
3.2 Serão considerados candidatos aptos apenas os representantes legais ou 
estatutáriosdasinstituiçõesinteressadas. 
4.INSCRIÇÃO 
4.1 O período de inscrição será de2desetembrode2021atéodia24deoutubrode 
2021, por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço 





eletrônicow
 ww.ifms.edu.br/novocosup. 

4.1.1 Caso o candidato realize mais de uma inscrição, seráconsideradoválido 
apenasoúltimoformulário. 
4.1.2 Não serão aceitas inscrições por procuração, fax, correio eletrônico ou 
outromeioquenãosejaoindicadonoitem4.1desteedital. 
4.2Arelaçãopreliminarefinaldosinteressadosinscritosserãopublicadasnoendereço 
eletrônicow
 ww.ifms.edu.br/novocosup,conformecronograma(AnexoI)desteEdital. 
4.2.1 O candidato que não cumprir algum dos requisitos mencionados no item 
3.1terásuainscriçãoindeferida. 
5.IMPUGNAÇÃO 
5.1Até2(dois)diasúteisapósapublicaçãodoedital,qualquerpessoapoderáimpugná
-lo. 
5.2 A impugnação ou pedido de esclarecimentos poderão ser interpostos pormeiodo 
formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.ifms.edu.br/novocosup,
conformecronogramadesteedital. 
5.3 Caberá à Comissão Eleitoral decidir sobre a impugnação e esclarecer os 
questionamentosnoprazodeumdiaútil. 
5.4 Acolhida a impugnação,serádefinidaepublicadanovadataparaasinscrições,se 
houvernecessidade. 
5.5 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão 
Eleitoral serão divulgadas aos interessados e estarão disponíveis para consulta por 
qualquerinteressado. 
6.DOPROCESSODEESCOLHA 
6.1 A relação com as inscriçõeshomologadasserásubmetidaàanálisedoColégiode
Dirigentes, que emitirá parecer opinativo na ausência de inscritos, realizará indicação
do(s) representante(s) da Sociedade Civil a(s) qual(is), em qualquer caso, deverá ser
submetidaàanálisedoplenodoConselhoSuperiorparaaprovação. 
6.2Poderãosersolicitadosoutrosdocumentos,cujaapresentaçãoteráprazodeentrega 
indicadonomomentodasolicitação. 
7.RESULTADOS 
7.1 O resultado preliminar e final serão publicados no endereço eletrônico 
www.ifms.edu.br/novocosup,conformecronograma(AnexoI)desteEdital. 
7.2OscandidatoshomologadosestãoconvocadosparaaprimeirareuniãodoConselho
Superioraserrealizadanoanode2022,comdataasercomunicadapelaSecretariado 
Colegiado. 
8.RECURSOS 
8.1Seráadmitidorecursoquanto: 





a)àrelaçãodasinstituiçõesinscritas; 
b)aoresultadopreliminar. 
8.2Somenteserãoadmitidososrecursosinterpostosnoprazoprevistoemcronograma 
(AnexoI). 
8.3 Os recursos deverão ser interpostos por meio do formulário disponível na página 
desteeditalnoendereçoeletrônicow
 ww.ifms.edu.br/novocosup. 
8.4 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, com a indicação precisa 
dospontosaseremexaminados. 
8.5Serãoindeferidososrecursos: 
a)semfundamentaçãooucomfundamentaçãoinconsistente; 
b)comdadosincompletos; 
c)encaminhadosviapostal,e-mail,imprensae/ouderedessociaisonline;d)que
não obedeçam ao disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 deste edital. 8.6 Em nenhuma
hipóteseserãoaceitospedidosderevisãoderecursos. 
8.7 Os recursos serão julgados pela Comissão Eleitoral, manifestando-se pelo seu 
deferimentoouindeferimento. 
9.DISPOSIÇÕESFINAIS 
9.1 Para fins deste edital, as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica,aodesenvolvimentotecnológico,àproteçãoepreservaçãodomeioambiente, 
à cultura e à saúde, atendidos aosrequisitosprevistosnaLeinº9.637,de15demaio 
de1998. 
9.2 Caso o número de inscrições não preencha o quantitativo de vagas destinadas a
esta categoria, o pleno do Conselho Superior deliberará sobre o parecer opinativo
encaminhado pelo ColégiodeDirigentesquantoà(s)indicação(ões)deinstituiçõesque
atendamaoscritériosestabelecidosnesteeditalparaopreenchimentodasvagas. 
9.3EsteEditalestádisponibilizadonoendereçoeletrônicowww.ifms.edu.br/novocosup.
9.4OscasosomissosdesteEditalserãoapreciadospelaComissãoEleitoral. 
CampoGrande/MS,30deagostode2021. 
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