INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 2022 – EDITAL 065/2021

1)
Acesse
o
http://selecao.ifms.edu.br/login.

site

2)
Realize o cadastro no sistema (procure por
“clique aqui e faça seu cadastro agora”), informe os
dados pessoais do candidato: só serão admitidas
inscrições realizadas com o Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e demais dados do próprio candidato.
3)
Os candidatos que já têm cadastro podem
acessar o sistema, informando login e senha. Caso
não se lembre da senha, clique em “esqueci minha
senha” e siga as orientações do site.

4) Os candidatos que já possuem o cadastro
devem atualizá-lo, se necessário. Para isso,
clique em “atualizar meus dados”, conforme se
vê na imagem ao lado.

5) Clique em “inscrições abertas”, encontre o
título “Processo Seletivo 2022 – Técnico de
Nível Médio Integrado – edital 065/2021” e
clique em “efetuar inscrição”.

6)
Escolha o local (campus) e a opção
(curso e o turno). Informe também o
nome da escola onde estudou ou está
estudando o último ano do ensino
fundamental.

7)
Caso o candidato deseje
concorrer às vagas reservadas (cotas), é
preciso preencher “sim” na opção
“deseja concorrer às vagas da ação
afirmativa”. Lembre-se de que só tem
direito a essas vagas quem estudou
todos os anos do Ensino Fundamental
em escola pública.
8)
Os candidatos que optarem por
concorrer às vagas destinadas aos PPI
(pretos, pardos e indígenas) terão de
declarar o grupo ao qual pertencem,
preenchendo o campo “você se
considera” (preto, pardo ou indígena).

9)
Informe se possui alguma deficiência e,
em caso positivo, indique-a.

10)
Anexe um documento oficial de
identificação, que deve conter o nome
completo e a data de nascimento do candidato
legíveis. Para saber quais os documentos são
aceitos para este fim, leia o item 5.3 do edital
065/2021. Verifique o formato do documento
antes de anexar, que tem de estar de acordo
com o exigido pelo sistema (apenas PDF, JPG ou
PNG). Pode ser anexado mais de um arquivo.

11)
Anexe o documento escolar, observando os formatos
exigidos pelo sistema (apenas PDF, JPG ou PNG). O documento
escolar a ser anexado deve conter carimbo e assinatura da
instituição emitente. Para saber quais os documentos são
aceitos para este fim, leia o item 5.4 do edital 065/2021. Pode
ser anexado mais de um arquivo.

12)
Para o lançamento das notas no sistema, o candidato
terá de verificar as seguintes informações a respeito do
documento escolar:
a) Trata-se de uma certificação do ENCCEJA ou do ENEM?
b) contém notas numéricas ou conceitos?

13) Veja a seguir um exemplo de como se deve preencher o sistema, de acordo com as informações do documento escolar abaixo (boletim do 7º ano do Ensino
Fundamental):
a) Não se trata de uma certificação do ENCCEJA ou ENEM. Assim, deve-se marcar “não” no campo “certificação do ENCCEJA ou ENEM”;
b) Documento escolar contém notas numéricas. Assim, deve-se marcar no campo “documento escolar contém” a opção “notas numéricas”;
c) A escala utilizada é de 0 a 10. Assim, deve-se marcar no campo “escala” a opção “0 a 10”;
d) As notas informadas são as da coluna “média final” do boletim escolar.

14) Veja agora um exemplo de como se deve preencher o sistema no caso de certificação do ENCCEJA:
a) Trata-se de uma certificação do ENCCEJA. Assim, deve-se marcar “sim” no campo “certificação do ENCCEJA ou ENEM”;
b) Informe as notas obtidas em cada disciplina de acordo com o documento escolar.

15) Veja agora um exemplo de como se deve preencher o sistema no caso de certificação do ENEM:
a) Trata-se de uma certificação do ENEM. Assim, deve-se marcar “sim” no campo “certificação do ENCCEJA ou ENEM”;
b) Informe as notas obtidas em cada disciplina de acordo com o documento escolar.

16) Veja agora um exemplo de como se deve preencher o sistema no caso de documento escolar com conceitos:
a) Trata-se de um documento escolar que apresenta conceitos (notas não numéricas). Assim, deve-se marcar “conceito” no campo “documento escolar contém”;
b) Deve-se informar no sistema os mesmos conceitos apresentados nas disciplinas do 7º ano (antiga 6ª série);
c) O próprio sistema fará a conversão dos conceitos em notas numéricas;
d) Caso o documento escolar apresente um conceito que não conste no sistema, o candidato deverá seguir o previsto no item 5.7.2.1 do edital 065/2021.

17)
Responda à pesquisa sobre como ficou sabendo do processo seletivo e clique
em “enviar inscrição”.

18)
Pronto! A mensagem “inscrição realizada
com sucesso” aparecerá ao final, apresentando um
resumo da inscrição realizada. O candidato também
receberá um e-mail confirmando sua inscrição no
processo seletivo.

19)
Caso queira alterar a
inscrição, o candidato, dentro do
período destinado às inscrições, pode
fazê-lo, tendo para isso que procurar
por “minhas inscrições” e dar um
clique no ícone “editar inscrição”,
conforme se vê na imagem ao lado.

20)
Caso queira visualizar os
documentos anexados, o candidato,
pode fazê-lo, tendo para isso que
procurar por “Arquivos Anexados” e
clicar no documento que deseja abrir,
conforme se vê na imagem ao lado.

