
 

 

 

EDITALNº 023/2018 –PSS– IFMS
PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADOPARAPROFESSORSUBSTITUTO

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATOGROSSODOSUL (IFMS), nos termosda Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, Lei nº 9.849,
de27deoutubro de1999, Lei n° 10.667, de14demaio de2003, OrientaçãoNormativaSRH/MPnº 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 tempodeterminado econformeo quesesegue:

Campus Disciplina Habilitação Vagas
Carga
Horária
Semanal

JARDIM Física Graduação em Física 01 40h

NAVIRAÍ

Educação Física Licenciaturaem Educação Física 01 40h

Informática/Desenv
olvimento e

Desenvolvimento
Web

Graduação emCiênciadaComputação; ouGraduação
em AnálisedeSistemas; ouGraduação em

EngenhariadaComputação; ouCurso Superior de
TecnologiaemGestão daTecnologiada Informação;
ouCursoSuperior deTecnologiaem Sistemaspara

Internet; ouCursoSuperior deTecnologiaem
Sistemasde Informação; ouCursoSuperior de
TecnologiaemAnáliseeDesenvolvimento de
Sistemas; ouCursoSuperior deTecnologiaem
Segurançada Informação; ouCurso Superior de

TecnologiaemRedesdeComputadores

01 40h

NOVA
ANDRADIN

A

Agronomia
EngenhariaAgronômicaouBacharelado em

Agronomia
01 40h

Ciências
Agrária/Zootecnia

Graduação em Zootecnia 01 40h

Informática/Desenv
olvimento e

Desenvolvimento
Web

Graduação emCiência daComputação; ouGraduação
em AnálisedeSistemas; ouGraduaçãoemSistemas
de Informação; ouGraduação em Engenhariada
Computação; ouCursoSuperior deTecnologiaem
Gestão daTecnologiada Informação; ouCurso

Superior deTecnologiaem Sistemaspara Internet; ou
CursoSuperior deTecnologia em Sistemasde

Informação; ouCursoSuperior deTecnologiaem
AnáliseeDesenvolvimento deSistemas; com, no

mínimo, pós-graduação latosensu.

01 40h



 

 

 

TRÊS
LAGOAS

Informática/Desenv
olvimento e

Desenvolvimento
Web

Graduação emCiênciadaComputação; ouGraduação
em AnálisedeSistemas; ouGraduação em

EngenhariadaComputação; ouCurso Superior de
TecnologiaemGestão daTecnologiada Informação;
ouCursoSuperior deTecnologiaem Sistemaspara

Internet; ouCursoSuperior deTecnologiaem
Sistemasde Informação; ouCursoSuperior de
TecnologiaemAnáliseeDesenvolvimento de
Sistemas; ouCursoSuperior deTecnologiaem
Segurançada Informação; ouCurso Superior de
TecnologiaemRedesdeComputadores; com, no

mínimo, pós-graduação latosensu.

01 40h

Será constituída uma Banca Examinadora, encarregada da avaliação da prova,
compostadeummínimo de03(três)membros.

1 DOSREQUISITOSPARAPARTICIPAÇÃONOPROCESSOSELETIVO
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 comprovantedepermanênciadefinitivanoBrasil.
1.2 Os títulos de graduação e pós-graduação obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente,

estar revalidadosnoPaís.
1.3Não ser docente vinculado àLei nº 7.596/87, mesmo em licença para tratamento de interesse

particular ouqualquer outra licença.
1.3.1Não ser ocupantedecargo, emprego ou funçãoem regimedededicaçãoexclusiva.

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
ajustee/ou que tenham horário incompatível com outro cargo público queexerça.

1.5Não participar de sociedadeprivadanacondição deadministrador 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.

1.7Estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e com as
militares, paraosdesexomasculino.

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 MSe
da 3ª Região – expedida pela Justiça Federal através do site www.jfms.jus.br; e c) Certidão da Justiça
Criminal Militar Federal –expedidapelaAuditoriaMilitar atravésdo sitewww.stm.jus.br.
Observação: candidatos que não residem no Mato Grosso do Sul devem apresentar certidões
específicasdodomicílio.


