EDITAL N° 049.10/2021 – PROPI / IFMS
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
DO SUL (IFMS), no uso de suas atribuições legais conferidas 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 PróReitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), a Quinta Chamada para as Matrículas do
Processo Seletivo para oferta de vagas do curso de Especialização em Informática Aplicada à Educação, do
campus Corumbá - Turma 2021.2.

Orientações para as Matrículas
O candidato aprovado dentro do número de vagas, convocado nesta primeira chamada, deverá realizar a
sua
matrícula
entre
os
dias 10/09 a 15/09/2021, exclusivamente pelo sítio eletrônico
http://matricula.ifms.edu.br/, conforme Anexo 2 com orientações para a matrícula publicado na página do
edital no dia 30/07/2021.
Para a matrícula, o candidato deverá atender ao item 9 do Edital 047/2021 e apresentar os seguintes
documentos digitalizados:
a) Requerimento de matrícula, preenchido e assinado (Anexo 1);
b) Diploma de graduação;
c) Comprovante de quitação com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
d) Carteira de Identidade ou outro documento oficial de identificação com foto;
e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Foto 3x4;
g) Comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico disponível no endereço eletrônico
http://sistemas.ifms.edu.br/questionario_socioeconomico.
Além da apresentação da documentação arrolada, o candidato deve estar quite com a justiça eleitoral, para a
efetivação da matrícula.
Para facilitar a submissão da matrícula, foi disponibilizado um vídeo tutorial que pode ser acessado no
endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=dZ616_Xn9U8.

Quinta Chamada
Código de Candidato
inscrição

Número
para
sorteio

Classificação

CB010176
CB010208
CB010172
CB010004
CB010131

171
203
167
4
128

86º
87º
88º
89º
90º

RAFAEL FELIPE LEONE
BRUNA DE FRANÇA FARIAS
THIAGO RIBEIRO MATTOS MOREIRA
SUZANA AUXILIADORA DE SOUZA
ANANDA GABRIELA COSTA OLIVEIRA

Campo Grande, 09 de setembro de 2021.

Elaine Borges Monteiro Cassiano
Reitora
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