EDITAL Nº 009.1/2020 – PROEX/IFMS
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA ESTÁGIO NOS CAMPI AQUIDAUANA, CAMPO
GRANDE, CORUMBÁ, COXIM, DOURADOS, JARDIM, NAVIRAÍ, NOVA ANDRADINA, PONTA PORÃ E TRÊS LAGOAS DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL – IFMS
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), no uso de suas atribuições legais, torna públicas
as seguintes retificações no cadastro de reserva do Campus Jardim, constante no Anexo I e nas atribuições do estagiário do Campus Jardim,
contante no Anexo II.
ONDE SE LÊ:

ANEXO I
EDITAL 009/2020 - PROEX/IFMS
DO CADASTRO DE RESERVA

Curso
Técnico Integrado de
Nível Médio em
Informática

Manhã
X

Turnos
Tarde
X

CAMPUS JARDIM
Pré-Requisito
Noite
X

Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Informática para Internet, a
partir do semestre previsto no Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.

Carga horária semanal
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
12 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e

Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.

Técnico Integrado de Nível
Médio em Manutenção e
Suporte em Informática
(Proeja)

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações

X

X

X

X

X

X

Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Manutenção e Suporte em
Informática (Proeja), a partir do
semestre
previsto
no
Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.
Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.
Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações, a partir do
semestre
previsto
no
Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.
Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações
PROEJA

X

X

X

Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações - PROEJA, a
partir do semestre previsto no Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório.

máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
12 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
20 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
20 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,

Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.

Bacharelado em Arquitetura
e Urbanismo

X

X

X

Estar regularmente matriculado no
Bacharelado
em
Arquitetura
e
Urbanismo, a partir do semestre
previsto no Projeto Pedagógico do
Curso
para
início
do
estágio
obrigatório.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
Para as vagas noturnas, ser maior de totalizando mínimo de 15 horas e
18 anos.
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
ANEXO II

EDITAL 009/2020 – PROEX/IFMS
DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO

CURSO

CAMPUS JARDIM
ATRIBUIÇÕES
- Realizar instalação de sistemas operacionais;
- Ingressar máquinas no domínio;

Técnico Integrado de Nível
Médio em Informática

totalizando mínimo de 15 horas e
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
20 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.

- Realizar projeto de redes;
- Endereçamento de redes;
- Manutenção em sistemas operacionais;
- Criação de imagens de máquinas (sistemas operacionais).

- Realizar instalação de sistemas operacionais;
- Ingressar máquinas no domínio;
Técnico Integrado de Nível
Médio em Manutenção e
Suporte em Informática
(Proeja)

- Realizar projeto de redes;
- Endereçamento de redes;
- Manutenção em sistemas operacionais;
- Criação de imagens de máquinas (sistemas operacionais).
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à
área de Edificações, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias por meio de métodos
específicos;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações

- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações
PROEJA

- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à
área de Edificações, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias por meio de métodos
específicos;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;
- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;
- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;

Bacharelado em Arquitetura
e Urbanismo

- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim

(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).

LEIA-SE:

ANEXO I
EDITAL 009/2020 - PROEX/IFMS
DO CADASTRO DE RESERVA

Curso

Técnico Integrado de
Nível Médio em
Informática

Turnos
Manhã Tarde

X

X

CAMPUS JARDIM
Pré-Requisito

Carga horária semanal

Noite

X

Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Informática para Internet, a
partir do semestre previsto no Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.
Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.

Técnico Integrado de Nível

X

X

X

Estar

regularmente

matriculado

Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
12 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.

no Mínimo de 4 horas e máximo de 6

Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Manutenção e Suporte em
Informática (Proeja), a partir do
semestre
previsto
no
Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.

Médio em Manutenção e
Suporte em Informática
(Proeja)

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações
PROEJA

X

X

X

X

X

X

Para as vagas noturnas, ser maior de
18 anos.
Estar regularmente matriculado no
Curso Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações, a partir do
semestre
previsto
no
Projeto
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório. Ser maior de 16
anos.

horas por dia, totalizando mínimo de
12 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
horas por dia, totalizando mínimo de
20 horas e máximo de 30 horas por
semana, respectivamente.

Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
totalizando mínimo de 15 horas e
Para as vagas noturnas, ser maior de máximo de 20 horas por semana,
18 anos.
respectivamente.
Estar regularmente matriculado no Mínimo de 4 horas e máximo de 6
Curso Técnico Integrado de Nível horas por dia, totalizando mínimo de
Médio em Edificações - PROEJA, a 20 horas e máximo de 30 horas por
partir do semestre previsto no Projeto semana, respectivamente.
Pedagógico do Curso para início do
estágio obrigatório.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
Para as vagas noturnas, ser maior de totalizando mínimo de 15 horas e
18 anos.
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Estar regularmente matriculado no Mínimo de 4 horas e máximo de 6
Bacharelado
em
Arquitetura
e horas por dia, totalizando mínimo de
Urbanismo, a partir do semestre 20 horas e máximo de 30 horas por

Bacharelado em Arquitetura
e Urbanismo

X

X

X

Técnico de nível médio
subsequente em
Manutenção e suporte em
informática, na
Modalidade educação a
distância

X

X

X

Técnico de nível médio
subsequente em
Edificações, na
Modalidade educação a
distância

X

X

X

previsto no Projeto Pedagógico do semana, respectivamente.
Curso
para
início
do
estágio
obrigatório.
Para o turno noturno, mínimo de 3
horas e máximo de 4 horas por dia,
Para as vagas noturnas, ser maior de totalizando mínimo de 15 horas e
18 anos.
máximo de 20 horas por semana,
respectivamente.
Estar regularmente matriculado no
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
Curso
Técnico
de
nível
médio
horas por dia, totalizando mínimo de
subsequente em
20 horas e máximo de 30 horas por
Manutenção e suporte em informática,
semana, respectivamente.
na Modalidade educação a distância, a
partir do semestre previsto no Projeto
Para o turno noturno, mínimo de 3
Pedagógico do Curso para início do
horas e máximo de 4 horas por dia,
estágio obrigatório. Ser maior de 16
totalizando mínimo de 15 horas e
anos.
máximo de 20 horas por semana,
Para as vagas noturnas, ser maior de
respectivamente.
18 anos.
Estar regularmente matriculado no
Mínimo de 4 horas e máximo de 6
Curso
Técnico
de
nível
médio
horas por dia, totalizando mínimo de
subsequente
em
Edificações,
na
20 horas e máximo de 30 horas por
Modalidade educação a distância, a
semana, respectivamente.
partir do semestre previsto no Projeto
Pedagógico do Curso para início do
Para o turno noturno, mínimo de 3
estágio obrigatório. Ser maior de 16
horas e máximo de 4 horas por dia,
anos.
totalizando mínimo de 15 horas e
Para as vagas noturnas, ser maior de
máximo de 20 horas por semana,
18 anos.
respectivamente.

ANEXO II
EDITAL 009/2020 – PROEX/IFMS
DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO

CURSO

CAMPUS JARDIM
ATRIBUIÇÕES
- Realizar instalação de sistemas operacionais;
- Ingressar máquinas no domínio;

Técnico Integrado de Nível
Médio em Informática

- Realizar projeto de redes;
- Endereçamento de redes;
- Manutenção em sistemas operacionais;
- Criação de imagens de máquinas (sistemas operacionais).
- Realizar instalação de sistemas operacionais;

Técnico Integrado de Nível
Médio em Manutenção e
Suporte em Informática
(Proeja)

- Ingressar máquinas no domínio;
- Realizar projeto de redes;
- Endereçamento de redes;
- Manutenção em sistemas operacionais;
- Criação de imagens de máquinas (sistemas operacionais).
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à
área de Edificações, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias por meio de métodos
específicos;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na

área;
Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações

- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à
área de Edificações, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias por meio de métodos
específicos;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;
- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;

Técnico Integrado de Nível
Médio em Edificações
PROEJA

- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;
- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;
Bacharelado em Arquitetura
e Urbanismo

- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).
- Executar montagem, instalação
equipamentos de informática;

Técnico de nível médio
subsequente em Manutenção
e suporte em informática, na
Modalidade educação a
distância

e

configuração

de

- Instalação e configuração de sistemas operacionais desktop e
aplicativos;
- Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de informática, fontes chaveadas e periféricos;
- Instalar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de
conectividade; e
- Realizar atendimento help-desk.
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à
área de Edificações, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias por meio de métodos
específicos;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área;

Técnico de nível médio
subsequente em Edificações,
na Modalidade educação a
distância

- Realizar levantamentos periódicos dos equipamentos e
materiais de consumo utilizados nas aulas e nas pesquisas;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e
fiscalização dos serviços prestados pelo Escritório Modelo
junto aos beneficiários;
- Manutenção predial: manutenção predial do Campus Jardim
(elétrica, hidráulica e estrutural);
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos da área de
edificações (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico).

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Elaine Borges Monteiro Cassiano
Reitora do IFMS
* O original encontra-se assinado no arquivo da PROEX

