EDITAL Nº 030.24/2016 – 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, torna
público, por meio deste edital, a SEXTA CHAMADA do Exame de Seleção para o 1º Semestre do
Ano Letivo de 2017 dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado,
ofertados nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí,
Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Conforme previsto no item 1.12 do Edital 030/2016, a precisão e a veracidade das
informações prestadas no ato da inscrição são de total responsabilidade do candidato, sob a
supervisão do seu responsável.
Para divulgação do resultado será utilizada a descrição das cotas de acordo com as
legendas abaixo:
AC – Ampla concorrência;
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que
tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental ou equivalente em escolas públicas (Lei
nº 12.711/2012);
L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino
Fundamental ou equivalente em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
L3 – Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo e que
tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental ou equivalente em escolas públicas (Lei
nº 12.711/2012);
L4 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita superior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino
Fundamental ou equivalente em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A classificação dos candidatos encontra-se realizada por curso e por turno de cada
campus, observada a ordem decrescente da pontuação final e já aplicados os critérios de
desempate (item 10.1 do Edital 030/2016), não sendo mais aceitas solicitações de revisão e/ou
vistas às provas (item 11.2 do Edital 030/2016).
- Locais, Horários e Período de Matrícula: O candidato classificado na Sexta Chamada deverá
comparecer à Central de Relacionamento – CEREL do campus para o qual se inscreveu, nos dias
16 e 17 de fevereiro de 2017, munido de todos os documentos solicitados para realizar a sua
matrícula. A CEREL dos campi atende de segunda a sexta-feira (exceto recessos e feriados) nos
seguintes horários:
CAMPUS

ENDEREÇO

AQUIDAUANA

Rua José Tadao Arima, 222 – Vila Ycaraí
CEP: 79.200-000 – Aquidauana, MS.

CAMPO
GRANDE

Rua 13 de Maio, 3072 – Centro
CEP 79.002-356 - Campo Grande, MS.

CORUMBÁ

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

COXIM

Rua Salime Tanure s/n – Bairro Santa Tereza
CEP: 79400-000 – Coxim, MS.

DOURADOS
JARDIM
NAVIRAÍ

Rua Filinto Müller, 1.790 – Jardim Canaã I
CEP 79833-520 – Dourados, MS.
Rodovia BR 060, s/n (Saída para Bela Vista)
CEP: 79.240-000 – Jardim, MS.
Centro de Educação Profissional Senador Ramez Tebet
Rua Hilda, 203 – Bairro Boa Vista
CEP: 79950-000 – Naviraí, MS.

HORÁRIOS
08h às11h
14h às 17h
18h às 20h
09h às 11h
14h às 16h
18h às 20h
08h às 11h
14h às 17h
19h às 21h
08h às 11h
14h às 17h
18h às 20h
08h às 20h
08h às 11h
14h às 17h
08h às 12h
13h às 20h

NOVA
ANDRADINA

PONTA PORÃ
TRÊS LAGOAS

Local 1: IFMS Campus Nova Andradina:
Rodovia MS – 473, KM 23 – Fazenda Santa Bárbara, s/n
CEP: 79750-000 – Nova Andradina – MS
Local 2: Centro Municipal de Inclusão Digital (CEMID) –
Avenida Eurico Soares Andrade, 1830
CEP 79750-000 – Nova Andradina – MS
Rodovia BR 463, Km 14, s/n
CEP 79909-000 – Ponta Porã, MS.
Rua Ângelo Melão (Antiga Rua Antônio Estevão Leal), 790 –
Jardim das Paineiras
CEP 79641-162 – Três Lagoas, MS.

09h às 11h
14h às 17h
08h às 11h
14h às 17h
07h às 12h
13h às 20h
9h às 13h
15h às 19h

- Informações e Documentos para a Matrícula: A matrícula poderá ser feita pessoalmente ou
por terceiros, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de procuração
simples (de próprio punho).
O candidato aprovado deverá preencher o Requerimento de Matrícula que estará
disponível no endereço eletrônico http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
O Requerimento de Matrícula deverá ser preenchido, impresso, assinado pelo candidato
ou por seu responsável, quando menor de 18 anos, e entregue na CEREL do campus juntamente
com os documentos estabelecidos no item 13.7.
No ato da matrícula o candidato, quando menor de 18 anos, acompanhado de seu
responsável, deverá entregar pessoalmente à CEREL do campus cópia dos seguintes
documentos:
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 uma das
séries e/ou anos foi cursada 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 do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Fotocópia e original de documento que comprove estar em dia com as obrigações
eleitorais (http://www.tse.jus.br), para os candidatos maiores de 18 anos;
g) Fotocópia e original de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para
candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos;
h) Uma (01) foto 3x4 recente, impressa em papel fotográfico;
i) Os candidatos que concluíram o Ensino Fundamental ou equivalente no exterior, exceto
em países do MERCOSUL, além dos itens a, b, c, d, e, f, g e h deverão apresentar fotocópia e
original do documento de revalidação e/ou equivalência de estudo no Brasil ou o protocolo de
solicitação, tendo um prazo de seis meses, a partir da data de matrícula, para entrega do
documento oficial (fotocópia e original);
j) Os candidatos estrangeiros devem apresentar também fotocópia e original da carteira de
identidade ou 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;
k) Documentos exigidos para comprovação de renda familiar bruta mensal per capita que
estão descritos no Anexo II deste edital (para candidatos cotistas apenas);
l) Questionário
Socioeconômico
disponível
no
endereço
eletrônico
http://sistemas.ifms.edu.br/questionario_socioeconomico que deverá ser entregue preenchido.
Os candidatos aprovados beneficiários de ação afirmativa (cotas) deverão comprovar esta
condição documentalmente no momento da matrícula.
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 uma das séries
e/ou 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.
O candidato aprovado ou seu responsável que não apresentar toda documentação exigida
dentro dos prazos estabelecidos não terá direito à matrícula e será alocado no final da lista de
espera de Ampla Concorrência (AC).
Conforme descrito no edital de abertura, itens 16.5 e 16.6, caso não haja lista de
candidatos em espera para um determinado curso e existam vagas remanescentes neste curso,
tais vagas poderão ser preenchidas por candidatos aprovados em outros cursos do mesmo
campus, obedecendo à pontuação dos candidatos interessados nos cursos em que concorreram
inicialmente. A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não
existindo lista de espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, essas poderão ser
preenchidas por candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada.
Campus AQUIDAUANA
Curso de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Turno MATUTINO
Conforme o item 16.5 do edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um
determinado curso e existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser
preenchidas por candidatos aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à
pontuação dos candidatos interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Inscrição

Nome

Pontuação

Cota

Chamada

AQ010108
AQ010029
AQ010060
AQ010110
AQ010072
AQ010103
AQ010039
AQ010102
AQ010011
AQ010037
AQ010061
AQ010095
AQ010085
AQ010107
AQ010068
AQ010100

MIRIADNY AQUINO GOMES
LUCAS MATHEUS SHUQUEL DAMASCENO
BRUNA NATHALIA ARRUDA XAVIER
JÉSSICA ANTONIO DOS SANTOS
VICTOR HUGO BARBIER ALVES
IZABELA MARTIM MACIEL
HENRIQUE SILVA MORTARI
JHENIFFER EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS
MATHEUS RIBEIRO DA CRUZ
GIOVANNA RICALDES GUEDES
ABIGAIL MUNHOZ DE OLIVEIRA
ALEX SANDRO PEDROGA LOIO
CLAUDINEI MATEUS LEANES LOPES
DAIANE CABAL DOS SANTOS
NATHANY APARECIDA SOUTO FONSECA
ALEX GERALDO AQUINO FERREIRA MACEDO

43,5
43
43
42,5
42,5
42
42
41,5
41,5
41,5
41,5
38,5
36
34
28
26

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada

Campus AQUIDAUANA
Curso de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Turno VESPERTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus AQUIDAUANA
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno MATUTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus AQUIDAUANA
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
Todas as vagas preenchidas.

Campus CAMPO GRANDE
Curso de TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Turno MATUTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus CAMPO GRANDE
Curso de TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Turno VESPERTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus CAMPO GRANDE
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
Inscrição

Nome

Pontuação

Cota

Chamada

CG030592
CG030892
CG031000

LETICIA DE ALMEIDA CRUZ
LUCAS GABRIEL VILHALBA
ISABELA ROCHA GREGÓRIO

60,5
60,5
56,5

L1
L1
L3

6ª Chamada
6ª Chamada
6ª Chamada

Campus CAMPO GRANDE
Curso de TÉCNICO EM MECÂNICA
Turno MATUTINO
Inscrição

Nome

CG040073
CG040442

LAURA LOURENÇO ALBINO DE OLIVEIRA
LAURA DE OLIVEIRA MIRANDA

Pontuação Cota

65
64,5

AC
AC

Chamada

6ª Chamada
6ª Chamada

Campus CAMPO GRANDE
Curso de TÉCNICO EM MECÂNICA
Turno VESPERTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus CORUMBÁ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno MATUTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus CORUMBÁ
Curso de TÉCNICO EM METALURGIA
Turno VESPERTINO
Todas as vagas preenchidas.
Campus COXIM
Curso de TÉCNICO EM ALIMENTOS
Turno MATUTINO
Não há lista de espera de candidatos.
15 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”

Campus COXIM
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno MATUTINO
Não há lista de espera de candidatos.
14 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”.
Campus DOURADOS
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Turno MATUTINO1
1

Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Todas as vagas preenchidas.
Campus DOURADOS
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Turno VESPERTINO2
2

Aulas no período vespertino, podendo ocorrer no matutino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Não há lista de espera de candidatos.
11 vagas remanescentes
Conforme o item 16.5 do edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um
determinado curso e existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser
preenchidas por candidatos aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à
pontuação dos candidatos interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus JARDIM
Curso de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Turno MATUTINO E VESPERTINO1
1

Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Não há lista de espera de candidatos.
19 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”.
Campus JARDIM
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno MATUTINO E VESPERTINO1
1

Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Não há lista de espera de candidatos.
11 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”.
Campus NAVIRAÍ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Turno MATUTINO1
1

Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Todas as vagas preenchidas.

Campus NAVIRAÍ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Turno VESPERTINO2
2

Aulas no período vespertino, podendo ocorrer no matutino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Não há lista de espera de candidatos.
Item 16.5 do edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um determinado
curso e existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser preenchidas por
candidatos aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à pontuação dos
candidatos interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus NAVIRAÍ
Curso de TÉCNICO EM AGRICULTURA
Turno MATUTINO1
1

Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Todas as vagas preenchidas.
Campus NAVIRAÍ
Curso de TÉCNICO EM AGRICULTURA
Turno VESPERTINO2
2

Aulas no período vespertino, podendo ocorrer no matutino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

Não há lista de espera de candidatos.
Item 16.5 do edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um determinado
curso e existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser preenchidas por
candidatos aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à pontuação dos
candidatos interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus NOVA ANDRADINA
Curso de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Turno INTEGRAL
Não há lista de espera de candidatos.
18 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”.
Campus NOVA ANDRADINA
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
Não há lista de espera de candidatos.
24 vagas remanescentes
“A critério de cada campus, até a quarta semana após o início das aulas, não existindo lista de
espera de candidatos e havendo vagas remanescentes, as mesmas poderão ser preenchidas por
candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada. (Edital 030/2016 item 16.6)”.
Campus PONTA PORÃ
Curso de TÉCNICO EM AGRICULTURA
Turno MATUTINO
Todas as vagas preenchidas
Campus PONTA PORÃ
Curso de TÉCNICO EM AGRICULTURA
Turno VESPERTINO
Não há lista de espera de candidatos.

Aguardando a finalização das chamadas dos demais cursos do campus, conforme o item 16.5 do
edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um determinado curso e
existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser preenchidas por candidatos
aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à pontuação dos candidatos
interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus PONTA PORÃ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno MATUTINO
Inscrição

Nome

PP030125

ALEF FAUZER RIBEIRO MARTINS

Pontuação Cota

48,5

AC

Chamada

6ª Chamada

Campus PONTA PORÃ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
Não há lista de espera de candidatos.
Aguardando a finalização das chamadas dos demais cursos do campus, conforme o item 16.5 do
edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um determinado curso e
existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser preenchidas por candidatos
aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à pontuação dos candidatos
interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus TRÊS LAGOAS
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
Item 16.5 do edital 030/2016 “Caso não haja lista de candidatos em espera para um determinado
curso e existam vagas remanescentes neste curso, tais vagas poderão ser preenchidas por
candidatos aprovados em outros cursos do mesmo campus, obedecendo à pontuação dos
candidatos interessados nos cursos em que concorreram inicialmente”.
Campus TRÊS LAGOAS
Curso de TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Turno MATUTINO
Todas as vagas preenchidas.

Campo Grande, 15 de fevereiro de 2017.

José Jorge Guimarães Garcia
Pró-Reitor de Administração no exercício da Reitoria
(Portaria 124/2017)

