
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

 
EDITAL N 002.7/2016 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

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

(IFMS) 

 

O Reitor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO DO SUL (IFMS), no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital nº 002/2016, de 5 de julho de 2016, 

do Concurso Público para provimento de Cargos Técnico-Administrativos, torna pública a retificação do item 8.7, 

apenas letras b e c do Edital 002/2016 – IFMS, publicado no dia 6 de julho de 2016: 

 

Onde se Lê: 

8.7 ... 

b) preencher e imprimir o Requerimento de Reserva de Vagas, disponibilizado no Anexo III deste Edital e no site 

<http://institutobrasil.net.br/> ou <www.ifms.edu.br>, indicando o tipo de deficiência, e solicitando atendimento ou prova 

especial, se for o caso, com a devida solicitação do acompanhamento para realizar a prova com tradutor/intérprete em 

Libras, com a tradução dos enunciados dos testes para Libras, seja por meio de profissionais compatíveis, em quantidades 

suficientes e que atendam à atividade, seja mediante vídeo ou outra tecnologia análoga (para candidatos surdos)*, ledor ou 

a confecção da prova ampliada (para cegos ou amblíopes), e de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização da prova, 

com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista na área de deficiência, para o candidato cuja deficiência 

comprovadamente assim o exigir. 
c) encaminhar via Sedex, o laudo para a Empresa INSTITUTO BRASIL, situada à Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, nº 

1395, Jardim Maria Luiza, Cascavel – PR, CEP 85.819-690, com data de postagem até o ÚLTIMO dia de inscrição, 

constante do cronograma do item 4.1 deste Edital, o Requerimento de Reserva de Vagas, devidamente preenchido, cópia do 

CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível 

da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), por 

sua inteira responsabilidade.  
Leia-se: 

8.7 ... 

b) preencher e imprimir o Requerimento de Reserva de Vagas, disponibilizado no Anexo III deste Edital e no site 

<http://institutobrasil.net.br/> ou <www.ifms.edu.br>, indicando o tipo de deficiência, e solicitando atendimento ou prova 

especial, se for o caso, com a devida solicitação do acompanhamento para realizar a prova com tradutor/intérprete em 

Libras, com a tradução dos enunciados dos testes para Libras, seja por meio de profissionais compatíveis, em quantidades 

suficientes e que atendam à atividade, seja mediante vídeo ou outra tecnologia análoga (para candidatos surdos)*, ledor ou 

a confecção da prova ampliada (para cegos ou amblíopes), ou de tecnologias assistivas ou outros atendimentos especiais 

que possa requerer, ou de tempo adicional para a realização da prova, com a justificativa acompanhada de parecer emitido 

por especialista na área de deficiência, para o candidato cuja deficiência comprovadamente assim o exigir. 
c) encaminhar via Sedex, o laudo para a Empresa INSTITUTO BRASIL, situada à Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, nº 

1395, Jardim Maria Luiza, Cascavel – PR, CEP 85.819-690, com data de postagem até o ÚLTIMO DIA ÚTIL de inscrição, 

constante do cronograma do item 4.1 deste Edital, o Requerimento de Reserva de Vagas, devidamente preenchido, cópia do 

CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie, o grau ou nível 

da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

além de informar o tempo adicional que será necessário para a realização da prova, por sua inteira responsabilidade.  
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Campo Grande, 4 de agosto de 2016. 

 

 
 

 
Luiz Simão Staszczak 

Reitor 

 

 


