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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

EDITAL Nº 5, DE 21 DE JULHO DE 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A REITORA EM EXERCÌCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS), nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
Lei nº 9.849, de 27 de outubro de 1999, Lei n° 10.667, de 14 de maio de 2003, Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28 de outubro de 2009, publicada no DOU de 29 subsequente, Decreto nº 6.944, de 21 de
agosto de 2009, Lei n° 12.425, de 17 de junho de 2011 torna pública a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos, para contrato como PROFESSORES
SUBSTITUTOS, por tempo determinado e conforme o que se segue:

Campus Disciplina Habilitação Va g a s Carga Horária Semanal
Três La-

goas
Informática/Redes
de Computadores

Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou
Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso
Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. Graduação em Área de Computação

01 40h

Será constituída uma Banca Examinadora, encarregada da elaboração e avaliação da prova, composta de um mínimo de 03 (três) membros.
1 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1.1 A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
1.1.1 ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil.
1.2 Os títulos de graduação e pós-graduação obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente, estar revalidados no País.
1.3 Não ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87, mesmo em licença para tratamento de interesse particular ou qualquer outra licença.
1.3.1 Não ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva.
1.4 De acordo com o que dispõe a redação atual da Lei nº 8.745/93, é vedada a contratação de candidatos que tenham sido contratados na mesma natureza até 24 (vinte e quatro) meses antes do ajuste e/ou

que tenham horário incompatível com outro cargo público que ex0erça.
1.5 Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente conforme Lei nº 8.112/90.
1.6 No caso de acumulação lícita de cargos públicos deverá apresentar declaração do órgão ao qual possui vínculo discriminando cargo, carga horária semanal e jornada de trabalho (horários de entrada e de

saída), bem como cópia do ato de nomeação ou comprovante de solicitação da referida declaração.
1.7 Estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e com as militares, para os de sexo masculino.
1.8 Apresentar certidões negativas de ações cíveis e criminais da Justiça Estadual, Federal e Militar da seguinte forma: a) Certidão Cível, Criminal e Criminal Militar Estadual - expedidas pelo Tribunal de

Justiça através do site www.tjms.jus.br; b) Certidão da Justiça Federal de 1° grau do MS e da 3ª Região - expedida pela Justiça Federal através dos sites www.jfms.jus.br e www.trf3.jus.br; c) Certidão da Justiça Criminal
Militar Federal - expedida pela Auditoria Militar através do site www.stm.jus.br; e d) Certidão de Antecedentes Criminais, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, disponível no endereço eletrônico
w w w. d p f . g o v. b r.

Observação: candidatos que não residem no Mato Grosso do Sul devem apresentar certidões específicas do domicílio.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Período de inscrição: 25 de julho a 03 de agosto de 2016.
2.1.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
2.1.2 A taxa de Inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais).
2.1.3 O valor da taxa de inscrição poderá ser recolhido em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, que será 04 de agosto de 2016.
2.2 Caso o candidato não possua acesso à Internet será disponibilizado computador no campus:

CAMPUS ENDEREÇO
Três Lagoas Rua Antônio Estevão Leal, 790 -Jardim das Paineiras CEP 79641-162 - Três Lagoas, MS - Telefone: (0 67) 3509-9500

2.3 É vedada a inscrição condicional ou por correspondência.
2.4 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas neste edital para a realização do Processo Seletivo Simplificado.
3 DO PROCESSO SELETIVO
3.1 O Processo Seletivo Simplificado será constituído do tipo de avaliação que segue, na data e horário indicados:

Av a l i a ç ã o Local* Dia Hora
Prova Escrita+Prova de Títulos/ Avaliação dos Títulos Campus Três Lagoas 06/08/2016 (sábado) 8h30

*Endereço constante no subitem 2.2
4 DAS PROVAS
4.1 PROVA ESCRITA
4.1.1 A Prova Escrita será de conhecimento específico com caráter eliminatório e classificatório. Conterá 14 (quatorze) questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva. Cada questão objetiva valerá 4 (quatro)

pontos e a questão discursiva valerá 24 (vinte e quatro) pontos, totalizando 80 (oitenta) pontos.
4.1.2 A Prova Escrita terá como objetivo avaliar os conhecimentos do candidato na área/subárea de conhecimento do processo seletivo, assim como sua capacidade de expressão em linguagem técnica.
a) A Prova Escrita será desenvolvida utilizando-se, unicamente, as folhas de papel fornecidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado.
b) Poderá ser utilizada a folha de rascunho, fornecida pela organização do Processo Seletivo Simplificado, que não será considerada para fins de avaliação, devendo ser devolvida juntamente com as folhas

de prova.
c) A duração máxima da prova será de 2 (duas) horas, sem consulta ao material bibliográfico ou legislação.
d) A Prova Escrita deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta.
4.1.3 Será aprovado nesta prova o candidato que obtiver o mínimo de 40 (quarenta) pontos.
4.2 PROVA DE TÍTULOS / ANÁLISE CURRICULAR
4.2.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório.
a) Os candidatos, ao se apresentarem para a prova escrita, nos locais e horários estabelecidos, deverão entregar uma via do "Curriculum Vitae" modelo Lattes documentado em envelope fechado, contendo a

identificação do candidato, área do concurso e campus.
b) Não será permitida a entrada na sala de prova sem a apresentação do "Curriculum Vitae" devidamente documentado.
c) A avaliação da prova de títulos será de competência e responsabilidade exclusiva da Banca Examinadora, constituída por 3 (três) profissionais do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
d) À prova de títulos serão atribuídos pontos de 0 (zero) a 20 (vinte), levando-se em consideração os décimos.
e) À prova de títulos concorrerão os candidatos de acordo com o item 4.1.3 deste Edital.
4.2.2 Na análise da prova de títulos, a Banca Examinadora observará o documento que contenha a formação necessária para a habilitação do candidato que deseja assumir o respectivo cargo, conforme registrado

no quadro de vagas contido neste edital.
4.2.2.1 Será eliminado o candidato que não apresentar a formação mínima exigida para o cargo ao qual concorre.

uma emissora radio difusora "fm" exclusivamente educativa, para o
IFMT no municipio de Barra do Garças. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 15/07/2016 a 31/12/2016. Valor Total:
R$7.400,00. Fonte: 112000000 - 2016NE800519. Data de Assinatura:
15/07/2016.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
AO CONTRATO Nº 10/2016

Espécie: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2016, POR
TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, NOS
TERMOS DO INCISO IV DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI Nº
8.745/93. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia de Mato Grosso. Contratado: PROFESSOR (A) SUBSTI-
TUTO (A): DAIANE ALVES CARDOSO. Prazo da Prorrogação:
25.07.2016 A 24.01.2017. Data da assinatura: 25.07.2016. Signa-
tários: José Bispo Barbosa, Reitor, pelo contratante DAIANE ALVES
CARDOSO, contratado (a).

CAMPUS SORRISO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 158950

Número do Contrato: 10/2014.
Nº Processo: 23188032820201424.
CONCORRÊNCIA SRP Nº 7/2013. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 09722746000183.
Contratado : MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoa prorrogação de

prazo de contratual de contratação de empresa especializada para a

elaboraçãode Projetos no segmento de arquitetura e engenharia es-

pecializada, objetivando a concepção de projetos técnico-executivos

dos laboratórios doIFMT Campus Sorriso. Fundamento Legal: Lei

8666/93, Lei 10520/2002 .Vigência: 14/06/2016 a 14/10/2016. Data

de Assinatura: 14/06/2016.

(SICON - 22/07/2016) 158950-26414-2016NE800031
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