EDITAL Nº 030.33/2016 – IFMS
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 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 QUARTA CHAMADA para 2017/2 do Exame de Seleção 2017 dos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado, ofertados no campus Corumbá.
A convocação dos candidatos será realizada obedecendo-se a ordem decrescente de
classificação dos candidatos na lista de espera. Os candidatos já convocados em chamadas
anteriores serão realocados no final da lista de espera, respeitada a ordem de classificação dos
mesmos, e a prioridade das cotas segundo legislação vigente.
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 salários mínimos
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 salários mínimos 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 salários mínimos 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 salários mínimos 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 do 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).
O candidato classificado deverá fazer a matrícula na Central de Relacionamento –
CEREL do campus, entre os dias 18 a 20 de julho de 2017, observando os horários
estabelecidos na tabela abaixo:
CAMPUS
CORUMBÁ

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

HORÁRIOS
08h às 11h
14h às 18h

- 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 convocado, ou seu responsável, quando menor, deverá preencher o
Requerimento
de
Matrícula
que
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao, imprimir e assinar.
No ato da matrícula o candidato, quando menor de 18 anos, acompanhado de seu
responsável, deverá entregar na CEREL do campus os 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 do edital 30/2016 (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).
INÍCIO DAS AULAS: previsto para o dia 31 de julho de 2017.
Campus CORUMBÁ
Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Turno VESPERTINO
(Aulas no período vespertino, podendo ocorrer no matutino para atendimento da distribuição da carga horária do curso).

COD IFMS

CB010358
CB010468
CB010120
CB010385
CB010431
CB010175
CB010136
CB010285
CB010101

CANDIDATO

YASMIM MARTINS DE SOUZA
WESLEY MONTEIRO DA FONSECA
CAMILLY SUAREZ FERNANDES DE CARVALHO
MATHEUS CAMARA DE LIMA
JASMIM MORAES DE JESUS
CHRISTIAN MATHEUS HIRAN SANCHES
RUAN DA SILVA JULIANO
LUCAS RONDON DA SILVA
RENATO ALBERTONI MIRANDA DE CAMPOS

PONTUAÇÃO COTAS

58
58
57,5
57,5
57
57
52
44,5
43

AC
AC
AC
AC
AC
AC
L1
L3
L3

CHAMADA

4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem
4ª chamada 2º sem

Campus CORUMBÁ
Curso de TÉCNICO EM METALURGIA
Turno MATUTINO
(Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso).

COD
IFMS

CB020271
CB020030
CB020274
CB020090
CB020165
CB020241
CB020116
CB020063
CB020137

CANDIDATO

WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA
EMILLY SAMARA MARTINS GOMES
JESSITH GONZALES RUIZ
NADIA ALVES PAIVA
ANNY KELLEN M. GONÇALVES DA SILVA
MARIANNA ESPINÓZA FERREIRA
EDSON ESPINOZA ROJAS
JORCILEY PEREZ SANTIAGO
JOSÉ EDIMAR ROMERO

PONTUAÇÃO

COTAS

CHAMADA

46,5
46
46
46
45,5
45,5
45
45
44,5

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre
4ª chamada 2ª semestre

Campo Grande, 17 de julho de 2017.

MARCO HIROSHI NAKA
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação no exercício da reitoria
(Portaria 124/2017)

