EDITAL nº 064.18/2018 – IFMS
O Pró-Reitor de Ensino, no exercício da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
publica a quinta chamada (presencial) do Exame de Seleção para o ingresso de estudantes
nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do IFMS, ofertados
nos Campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova
Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, no 1º Semestre do Ano Letivo de 2019.

1.
Conforme previsto no item 11.3 do Edital 064/2018, a partir da 3ª chamada, serão
convocados o número de candidatos equivalente a até três vezes o número de vagas
disponíveis, para uma chamada presencial, observados os critérios de reserva de vagas
para ações afirmativas e a classificação geral.
3.
O candidato convocado, ou seu responsável legal, se menor de 18 anos, deverá
comparecer ao campus para o qual se inscreveu, portando a documentação de matrícula, às
18 horas do dia 12 fevereiro de 2019, para a chamada presencial. Respeitando o número
de vagas e a classificação dos candidatos, os que forem chamados e estiverem presentes
poderão realizar a matrícula na Central de Relacionamento – Cerel logo em seguida.
4.
A matrícula poderá ser efetuada por um procurador mediante apresentação de
procuração especifica para esse fim, com firma reconhecida do estudante ou seu responsável
legal, quando menor.
5.
O candidato convocado deverá preencher o Requerimento de Matrícula que estará
disponível no endereço eletrônico http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
6.
No ato da matrícula, o candidato, acompanhado de seu responsável legal, quando
menor de 18 anos, deverá entregar pessoalmente à Cerel do campus:
a)

Requerimento de Matrícula devidamente preenchido e assinado;

b) Fotocópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (Obs.:
para o candidato beneficiário de ação afirmativa (cotas), tanto na apresentação do
Histórico Escolar quanto na do Certificado de Conclusão, deverá ficar comprovado que
cada um dos anos foi cursado com aprovação em escola pública);
c)

Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou de Casamento;

d) Fotocópia e original da Carteira de Identidade – RG ou outro documento oficial de
identificação com foto;
e) Fotocópia e original de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar,
para candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos;
f)

01 (uma) foto 3x4 recente, impressa em papel fotográfico;

g) Fotocópia e original do documento de revalidação e/ou equivalência de estudo no
Brasil, ou o protocolo de solicitação, no caso de candidatos que tenham concluído o
Ensino Fundamental ou equivalente no exterior, exceto em países do Mercosul, tendo um
prazo de 06 (seis) meses, a partir da data de matrícula, para entrega do documento oficial
(fotocópia e original);
h) Fotocópia e original da carteira de identidade, ou do Registro Nacional de Estrangeiro –
RNE, e do Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão
legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil, no caso de candidatos estrangeiros;
i) Fotocópias e originais dos documentos exigidos no anexo V deste edital, no caso de
candidatos beneficiários de ação afirmativa (cotas) com renda menor ou igual a 1,5 (um
vírgula cinco) salário mínimo per capita;
j) Laudo médico (original), no caso candidatos beneficiários da ação afirmativa (cotas)
para pessoas com deficiência;
k) Comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico disponível no
endereço eletrônico http://sistemas.ifms.edu.br/questionario_socioeconomico.
7.
Na impossibilidade de apresentação do histórico escolar poderão ser aceitas,
condicionalmente:
a) Para candidatos beneficiários de ação afirmativa (cotas): declaração de conclusão do
Ensino Fundamental ou equivalente, atestando que o estudante cursou cada um dos
anos com aprovação em escola(s) pública(s), emitida pela Instituição de Ensino;
b) Para candidatos não beneficiários de ação afirmativa (cotas): declaração de conclusão
do Ensino Fundamental ou equivalente, emitida pela Instituição de Ensino
8. Para os cursos em que não há mais candidatos em lista de espera e existam vagas
remanescentes, de acordo com o previsto no item 14.2 do Edital 064/2018, tais vagas poderão
ser preenchidas por candidatos aprovados em outros cursos, obedecendo à pontuação obtida.
8.1 Os candidatos que estão em lista de espera poderão manifestar interesse pela vaga
remanescente de outro curso, dirigindo-se à CEREL do campus, nos endereços e horários
disponíveis no anexo IV do edital, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019, e preencher um
requerimento para solicitar a vaga.
8.2 Os requerimentos serão atendidos, de acordo com a classificação dos estudantes que
manifestaram interesse.
9. Não existindo lista de espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, conforme
previsto no item 14.3 do Edital 064/2018, a critério de cada campus, até a quarta semana
após o início das aulas, essas poderão ser preenchidas por candidatos interessados,
obedecendo à ordem de chegada.

CAMPUS AQUIDAUANA
CURSO: Técnico em Edificações – Matutino
INSCRIÇÃO
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CANDIDATO
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CHAMADA

AQ030029

GABRIEL NASCIMENTO DE SOUZA

52

AC

AC

5ª chamada

AQ030084

SARA ALVES BEZERRA

44
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-
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INGRESSO
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CAMPUS AQUIDAUANA
CURSO: Técnico em Edificações – Vespertino*
INSCRIÇÃO

NOME

PONTUA COTA DO
ÇÃO
CANDIDATO

AQ030009

IGOR CARDOSO CORREA

54

AC

C6

5ª chamada

AQ030113

GABRIELLA LOUREIRO DE CASTRO

50

AC

-

5ª chamada

AQ030093

VITORIA BARBOSA SILVA

42

AC

-

5ª chamada

CAMPUS AQUIDAUANA
CURSO: Técnico em Informática – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS AQUIDAUANA
CURSO: Técnico em Informática – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS CAMPO GRANDE
CURSO: Técnico em Eletrotécnica – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS CAMPO GRANDE
CURSO: Técnico em Informática – Vespertino
INSCRIÇÃO

NOME

PONTUA COTA DO
ÇÃO
CANDIDATO

COTA DE
INGRESSO

CHAMADA

CG020059 JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CAETANO

74

AC

AC

5ª chamada

CG020560 MATHEUS FERNEDA DOS SANTOS

74

AC

-

5ª chamada

CG020696 FERNANDA DE PAULA PESSOA

74

AC

-

5ª chamada

CAMPUS CAMPO GRANDE
CURSO: Técnico em Mecânica – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS CORUMBÁ
CURSO: Técnico em Informática – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS CORUMBÁ
CURSO: Técnico em Metalurgia – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS COXIM
CURSO: Técnico em Alimentos – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS COXIM
CURSO: Técnico em Informática – Matutino
Não há candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS DOURADOS
CURSO: Técnico em Informática para Internet – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS DOURADOS
CURSO: Técnico em Informática para Internet – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS JARDIM
CURSO: Técnico em Edificações – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS JARDIM
CURSO: Técnico em Informática – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS NAVIRAÍ
CURSO: Técnico em Informática para Internet – Matutino
Não há mais candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS NAVIRAÍ
CURSO: Técnico em Informática para Internet – Vespertino
Não há mais candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS NAVIRAÍ
CURSO: Técnico em Agricultura – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS NAVIRAÍ
CURSO: Técnico em Agricultura – Vespertino
Não há mais candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS NOVA ANDRADINA
CURSO: Técnico em Agropecuária – Matutino e Vespertino
Não há candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS NOVA ANDRADINA
CURSO: Técnico em Informática – Vespertino
Não há candidatos em lista de espera.
Existem vagas remanescentes.

CAMPUS PONTA PORÃ
CURSO: Técnico em Agricultura – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS PONTA PORÃ
CURSO: Técnico em Agricultura – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS PONTA PORÃ
CURSO: Técnico em Informática – Matutino
Não há mais vagas.

CAMPUS PONTA PORÃ
CURSO: Técnico em Informática – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS TRÊS LAGOAS
CURSO: Técnico em Informática – Vespertino
Não há mais vagas.

CAMPUS TRÊS LAGOAS
CURSO: Técnico em Eletrotécnica – Matutino
Não há mais vagas.

Campo Grande, 08 de fevereiro de 2019.

DELMIR DA COSTA FELIPE
Pró-Reitor de Ensino no exercício da Reitoria
(Portaria 448/2018)

