EDITAL Nº 028.9/2015 – IFMS
O Pró-Reitor de Administração 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,
considerando a Portaria 1.713 de 04 de dezembro de 2016, torna público, por meio deste edital, a
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE para os Campi
Corumbá, Jardim, Naviraí e Três Lagoas de acordo com o item 11.3 do Edital 028/2015 – IFMS:
11.3
A convocação para matrícula nas chamadas subsequentes, caso estas existam, será feita da
seguinte forma:
a. Obedecendo-se a ordem de classificação da lista de espera, o quantitativo de candidatos
equivalente a até três vezes o número de vagas remanescentes será convocado para uma reunião
de manifestação de interesse na vaga;
b. Considerando o número de vagas disponíveis para a ampla concorrência e ações afirmativas, o
candidato convocado deverá manifestar interesse ou não por uma vaga remanescente durante a
reunião;
c. A partir da lista de candidatos que manifestaram interesse pela vaga, será realizada a 2ª chamada,
conforme cronograma (Anexo I);
d. Os candidatos que não comparecerem à reunião ou que não manifestarem interesse pela vaga
serão reposicionados ao final da lista de espera, para fins do disposto no item 14.2 deste Edital;
e. Caso após este procedimento ainda existam vagas, as chamadas seguirão a ordem de classificação
da lista de espera.

Campus

Data da Reunião e Horário

Local

Corumbá

14/01/2016 às 19h00min

Rua Delamare, 1557 – Bairro Dom Bosco
CEP: 79.331-040 – Corumbá, MS.

Jardim

Não haverá reunião

-

Naviraí

15/01/2016 das 13h00min às
16h00min

Três Lagoas

14/01/2016 às 19h00min

Centro de Educação Profissional Senador Ramez Tebet
Rua Hilda, s/n – Bairro Boa Vista
CEP: 79950-000 – Naviraí, MS.
Rua Antônio Estevão Leal, 790 – Jardim das Paineiras
CEP 79641-162 – Três Lagoas, MS.

A listagem com o nome dos candidatos convocados para a reunião de manifestação de interesse
dos Campi Corumbá, Jardim, Naviraí e Três Lagoas consta no EDITAL 028.10/2015.
Campo Grande, 11 de janeiro de 2016.

JOSÉ JORGE GUIMARÃES GARCIA
Pró-Reitor de Administração no exercício da reitoria
Portaria 1.713/2015

