EDITAL 012.3/2013 - PROEN/IFMS
SEGUNDA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS SUPERIORES
DE GRADUAÇÃO DO IFMS PARA PORTADOR DE DIPLOMA E TRANSFERÊNCIA EXTERNA /
2013-2
A Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), publica a segunda chamada do processo seletivo
para ingresso nos cursos superiores de graduação do IFMS para portador de diploma e
transferência externa / 2013-2.
Os estudantes selecionados deverão se matricular no dia 13/09/2013 no respectivo município que
concorreu à vaga das 9h às 11h, das 15h às 17h e das 19h às 20h .
Documentos exigidos na matrícula:

a)

Requerimento
de
matrícula
(disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao), devidamente preenchido e assinado;

b) CPF (original e cópia);
c)

Documento de identidade (original e cópia);

d) 1 (uma) foto 3x4 recente;
e) Certidão de Registro Civil de nascimento ou casamento (original e cópia);
f)

Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, no caso de candidato
do sexo masculino e maior de 18 anos (original e cópia);

g) Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais, para os
candidatos maiores de 18 anos (original e cópia);
h) Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC para candidatos portadores de
diploma (original e cópia);
i)

Comprovante de matrícula recente de curso superior autorizado ou reconhecido pelo
MEC aos que estão cursando curso superior (Transferência externa);

j)

Histórico acadêmico/escolar, com carga horária, notas ou menções das unidades
curriculares (original e cópia);

k)

Os candidatos estrangeiros, em substituição aos itens c, f e g, deverão apresentar a
carteira de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e Passaporte com
visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o
mesmo estude no Brasil, atendendo à Lei nº 6.815, de 19/08/1980.

A falta de qualquer documento no ato da matrícula impedirá sua efetivação.
A não efetivação da matrícula dentro do prazo implicará na eliminação do candidato do processo,
sendo a vaga destinada ao próximo classificado.

CÂMPUS CAMPO GRANDE
Endereço Provisório:
Avenida Júlio de Castilho, 4960 - Bairro Panamá.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
TURNO NOTURNO

Nome do Candidato

Classificação

Luiz Fernando Kormoczi de Jesus
Adriana Paez Silva

8º
9º

CÂMPUS CORUMBÁ

Endereço Provisório:
Espaço Educacional
Rua Delamare, 1557 – Bairro Dom Bosco
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TURNO NOTURNO

Nome do Candidato
Adimil Eurico de Oliveira
Gessília Braga de Melo
Aliemarson Cley pinheiro Correa

Classificação
6º
7º
8º

Campo Grande, 11 de setembro de 2013.
MARCELINA TERUKO FUJII MASCHIO

MARCUS AURÉLIUS STIER SERPE

Pró-Reitora de Ensino e Pós-Graduação

Reitor

