ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DE CANDIDATO
E INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO

Para os candidatos que ainda não possuem cadastro no sistema:
1. Acesse o endereço eletrônico http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao
2. Entre em “PÁGINA DO CANDIDATO” e clique em “CLIQUE AQUI E FAÇA SEU
CADASTRO AGORA”;
3. Informe os dados pessoais (CPF do próprio candidato) e defina uma senha de acesso;
4. Escolha o edital para inscrição (EXAME DE SELEÇÃO 2019 – TÉCNICO INTEGRADO);
5. Confirme se todas informações foram preenchidas e, se estiverem corretas, clique em
“ENVIAR CADASTRO”;
6. Informe o local do campus e o curso desejados;
7. Em “FORMA DE INSCRIÇÃO”, informe se deseja pagar a GRU (pagante) ou solicitar a
isenção da inscrição (isento); Caso tenha optado pela isenção da inscrição, deve-se
anexar documento comprobatório, clicando em “ESCOLHER ARQUIVO”.
8. Escreva o nome da escola em que o candidato cursou o último ano do ensino fundamental;
9. Informe se deseja concorrer às vagas da ampla concorrência;
10. Informe se deseja concorrer às vagas da ação afirmativa – cotas (deve ter estudado todos
os anos do ensino fundamental em escola pública);
11. Caso tenha optado por concorrer às vagas da ação afirmativa, informe a que cota deseja
concorrer (leia o item 2 deste edital);
12. Informe se o candidato possui alguma deficiência e, caso possua, informe qual o tipo de
deficiência;
13. Informe se o candidato necessitará de algum atendimento diferenciado para realização da
prova e, caso seja necessário, escolha o atendimento de que necessita e anexe o
comprovante de necessidades específicas, clicando em “ESCOLHER ARQUIVO”;
14. Responda à pesquisa de divulgação, clique em “ENVIAR INSCRIÇÃO” e gere a GRU para
pagamento, caso não tenha optado por concorrer como isento;
15. Confira se recebeu e-mail de confirmação da inscrição.

Para os candidatos que já possuem cadastro no sistema:
1. Acesse o endereço eletrônico http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao;
2. Entre em “PÁGINA DO CANDIDATO” e acesse o sistema, informando CPF (do próprio
candidato) e senha cadastrada. Caso não se lembre da senha, poderá recuperá-la,
clicando em “ESQUECI MINHA SENHA”;

3. Em “ATUALIZAR MEUS DADOS”, verifique se todas as informações estão corretas e,
caso seja necessário, corrija-as e clique em “ENVIAR CADASTRO”;
4. Em “INSCRIÇÕES ABERTAS”, procure o edital “EXAME DE SELEÇÃO 2019 – TÉCNICO
INTEGRADO” e clique em “EFETUAR INSCRIÇÃO”;
5. Para finalizar a inscrição, siga as orientações do item 6 ao item 15.

