EDITAL Nº 055.4/2021 – PROEN/IFMS
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO DO IFMS/2021.2
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), no uso das suas
atribuições legais, torna público por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) as Instruções para Solicitação de
Matrícula, Manifestação de Interesse do Processo Seletivo de candidatos para provimento de vagas
remanescentes e composição de lista de espera nos Cursos Superiores de Graduação oferecidos pelo IFMS para
ingresso em 2021.2.
1. MODALIDADES
1.1 Aptos à matrícula: candidatos(as) classificados(as) dentro do número de vagas ofertadas para a cota escolhida
durante a inscrição.
1.2 Lista de espera: candidatos(as) classificados(as) além do limite de vagas disponíveis para a cota escolhida
durante a inscrição.

2. DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA OU MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
2.1 A Solicitação de Matrícula é ato obrigatório para todos os(as) candidatos(as) Aptos à matrícula , caso não
solicite a matrícula e/ou não envie a documentação correta, conforme item 9 do Edital 055/2021
IFMS/PROEN, dentro do prazo estabelecido para cada uma das etapas no cronograma deste Edital sua vaga será
destinada ao(à) próximo(a) candidato(a) na Lista de espera que tenha realizado a Manifestação de Interesse,
respeitando o limite do número de vagas não ocupadas e a ordem das Cotas.
2.2 A Manifestação de Interesse é ato obrigatório para todos os(as) candidatos(as) da Lista de espera . A
Manifestação de Interesse assegura ao(a) CANDIDATO(A) apenas a expectava de direito à vaga ofertada para a
qual a manifestação foi efetuada, estando a sua matrícula ou o seu registro acadêmico condicionados à
existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares.
2.3 A Solicitação de Matrícula e a Manifestação de Interesse deverão ser realizadas nos períodos descritos no
cronograma do Edital 055/2021 e suas alterações exclusivamente pelo sítio eletrônico http://matricula.ifms.edu.br/;
2.3.1 Caso seja o primeiro acesso, o usuário deverá Ativar o seu acesso clicando em “ Ainda não tem Login?
Clique aqui para ativar o seu acesso.”, serão solicitados o número do CPF, a data de nascimento e o email utilizado na Central de Seleção, após inserir estas informações, o candidato(a) deve clicar em Ativar
Acesso.
2.3.2 Após ativar o seu acesso, o login no sistema estará liberado, sua primeira senha será enviada para o email utilizado na Central de Seleção, basta acessar o endereço eletrônico http://matricula.ifms.edu.br/ e
informar seu CPF e senha.
2.4 Após realizar o login no sistema, o candidato deve seguir os seguintes passos para enviar a sua documentação
para Solicitar Matrícula/Manifestar Interesse:
2.4.1 Será informado ao(a) candidato(a) qual o Tipo, Chamada, Curso e Campus para o qual está apto a
Solicitar Matrícula/Manifestar Interesse, caso alguma informação esteja incorreta, o(a) candidato(a) deve
enviar um e-mail para matricula.lista@ifms.edu.br.
2.4.2 Na opção de Matrícula Tipo Ensino Superior com a seguinte descrição de Chamada: Edital 55/2021 Ensino Superior o candidato deve selecionar a ação de “ Solicitar Matrícula/Manifestar Interesse”;
2.4.3
Como o preenchimento do Questionário Socioeconômico é pré-requisito para Solicitar
Matrícula/Manifestar Interesse, caso o(a) candidato(a) não tenha preenchido, o mesmo será redirecionado
para que o Questionário em questão possa ser respondido.
2.4.4 Após a validação do Questionário Socioeconômico, os Dados Pessoais do(a) candidato(a) serão
apresentados para atualização e possíveis correções.
2.4.5 Uma vez confirmados os dados pessoais, são apresentados os Detalhes da Matrícula e serão
solicitadas informações referentes ao País de emissão dos documentos que serão enviados para Solicitação
de matrícula/Manifestação de interesse e País de conclusão do Ensino Médio, bem como
questionamento sobre o tipo de renda para os(as) candidatos(as) ingressantes através de cotas. Além disso,

