MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL N 002.10/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS)
O Pró-Reitor de Administração no exercício da Reitoria 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 4. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO do
Edital 002/2016 – IFMS, publicado no dia 22 de julho de 2016:
Onde se Lê:
4. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO.
4.1 O Concurso Público será realizado no horário de Mato Grosso do Sul em conformidade com o seguinte
cronograma:
EVENTO
DATA
Período de Inscrição
18/07 a 07/08/2016
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição
18/07 a 20/07/2016
Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de
27/07/2016
inscrição
Prazo para recurso das solicitações de isenções
02/08 a 03/08/2016
Data final para o pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU
08/08/2016
Divulgação prévia dos candidatos inscritos
11/08/2016
Período para retificação das inscrições
12/08 a 14/08/2016
Publicação das inscrições homologadas e divulgação dos locais de
23/08/2016
realização da prova escrita
Recurso contra a homologação das inscrições
24 e 25/08/2016
Resposta dos recursos contra homologação das inscrições e divulgação
31/08/2016
da relação dos candidatos deferidos e indeferidos
Data da prova objetiva
04/09/2016
Divulgação do gabarito preliminar
04/09/2016 às 21 horas
Interposição de recursos contra questões e os gabaritos da prova objetiva
05 e 06/09/2016
Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos da prova objetiva
20/09/2016
Divulgação do resultado final da prova objetiva
20/09/2016
Recurso contra o resultado final da prova objetiva
21 e 22/09/2016
Resposta dos recursos contra o resultado final da prova objetiva
26/09/2016
Divulgação e homologação do resultado final
30/09/2016
Leia-se:
4. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO.
4.1 O Concurso Público será realizado no horário de Mato Grosso do Sul em conformidade com o seguinte
cronograma:
EVENTO
DATA
Período de Inscrição
18/07 a 07/08/2016
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição
18/07 a 20/07/2016
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Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de
inscrição
Prazo para recurso das solicitações de isenções
Data final para o pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU
Divulgação prévia dos candidatos inscritos
Período para retificação das inscrições
Publicação das inscrições homologadas e divulgação dos locais de
realização da prova escrita
Recurso contra a homologação das inscrições
Resposta dos recursos contra homologação das inscrições e
divulgação da relação dos candidatos deferidos e indeferidos
Data da prova objetiva
Divulgação do gabarito preliminar
Interposição de recursos contra questões e os gabaritos da prova
objetiva
Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos da prova
objetiva
Divulgação do resultado final da prova objetiva
Recurso contra o resultado final da prova objetiva
Resposta dos recursos contra o resultado final da prova objetiva
Data para aferição da veracidade da autodeclaração prestada por
candidatos negros ou pardos para fins do disposto na Lei nº 12990,
de 9 de setembro de 2014 e Orientação Normativa nº 3, de 1 de
agosto de 2016 da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do
Planejamento e Gestão
Divulgação do resultado da aferição da veracidade da
autodeclaração prestada por candidatos negros ou pardos
Recurso contra o resultado da aferição da veracidade da
autodeclaração prestada por candidatos negros ou pardos
Divulgação e homologação do resultado final
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Campo Grande, 22 de agosto de 2016.

José Jorge Guimarães Garcia
Pró-Reitor de Administração
no exercício da Reitoria
Portaria/IFMS nº 1173/2016

27/07/2016
02/08 a 03/08/2016
08/08/2016
11/08/2016
12/08 a 14/08/2016
25/08/2016
26 e 29/08/2016
31/08/2016
11/09/2016
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31/10/2016

