EDITAL Nº 049.6/2018 - PROPI/IFMS
O MAGNÍFICO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Portaria IFMS nº 448/2018 e pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2008, torna pública,
por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), a as

Informações técnicas sobre o Sorteio Eletrônico para o processo seletivo do
Curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e
Tecnológica – 2018/2 – dos Campi Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã.

SORTEIO ELETRÔNICO
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizará a seleção de
novos estudantes para o Curso de Especialização em Docência para a
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, dos Campi Corumbá,
Dourados, Jardim e Ponta Porã, para o 2º semestre do ano de 2018, por meio
de sorteio eletrônico, sem a necessidade da presença de candidatos.
No dia 07 de agosto de 2018, a lista de inscritos foi divulgada no endereço
eletrônico http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao, com um número atribuído
a cada um dos candidatos. Estes números serão sorteados aleatoriamente
por um programa de computador, gerando o resultado final.
O programa usado pelo IFMS é o mesmo utilizado por outros Institutos
Federais, como o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Instituto
Federal de Brasília (IFB), e este sorteia aleatoriamente a ordem dos números
por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
Para fins de auditoria, o IFMS sempre divulga, junto com o sorteio, o campo
“Semente utilizada: xxxxxxxxxxxxx”. Essa semente é o que garante a
aleatoriedade do processo e permite a reprodução de determinado sorteio já
realizado, com resultado idêntico.

INFORMAÇÕES SOBRE A “SEMENTE” UTILIZADA NO SORTEIO
ELETRÔNICO
A “semente” é o número de milissegundos que se passaram desde 1 de
janeiro de 1970 até o momento do sorteio. Esta marca temporal, ou estampa

de tempo, garante que a semente gerada seja única, pois a cadeia de
caracteres que compõe indica o horário que o sorteio ocorreu.
Assim, cada vez que se clicar no botão "gerar lista" do script do sorteio
eletrônico, uma lista diferente de sorteados será criada porque terá outra
estampa de tempo (semente).

AUDITORIA
Para verificar a autenticidade do sorteio, qualquer pessoa poderá reproduzi-lo
em qualquer lugar ou computador.
Será preciso apenas utilizar a semente publicada e efetuar o download do
programa

usado

para

o

sorteio

neste

endereço

eletrônico:

http://selecao.ifms.edu.br/sorteio_auditoria.
Feito isso, basta seguir os passos abaixo e auditar o sorteio:
1. Abra o programa do sorteio;
2. No campo “total de inscritos” e no campo “vagas”, colocar

o número de candidatos inscritos e assinalar o campo
"Inserir semente manualmente";
3. Preencha o campo “semente” com o número gerado;
4. Clique o botão “Gerar Lista”;
5. Efetue a comparação da lista gerada com resultado

publicado;

Importante:
O interessado em auditar o sorteio deve utilizar versões recentes dos
navegadores Mozila Firefox (versão 26.0 ou superior), Google Chrome
(versão 31.0 ou superior) e Internet Explorer (versão 11 ou superior).

Campo Grande – MS, 07 de agosto de 2018.

Luiz Simão Staszczak
Reitor
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