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Mulheres Mil/Pronatec
No município de Três Lagoas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está
com 80 vagas abertas para cursos de qualificação profissional pelo Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade Mulheres Mil. São
40 vagas para o curso de Artesão em Bordado a Mão e 40 vagas para Artesão de
Pintura em Tecido.
O IFMS oferece, ao todo, 560 vagas na modalidade Mulheres Mil em nove municípios.
O edital de abertura do processo seletivo está disponível na Central de Seleção. O
endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
Escolha do novo diretor-geral pro tempore
O processo de escolha do novo diretor-geral pro tempore do Câmpus Três Lagoas foi
iniciado nesta sexta-feira, 12, com uma série de reuniões coordenadas pelo pró-reitor
de Desenvolvimento Institucional do IFMS, José Gomes. Nos encontros, docentes e
técnicos-administrativos puderam manifestar interesse em concorrer ao cargo.
Surgiram três nomes, que irão compor uma lista a ser encaminhada à reitora, Maria
Neusa de Lima Pereira. Depois de observar se os nomes atendem à legislação e de
realizar entrevistas com os servidores, a gestora da instituição vai definir quem
ocupará o cargo.
O IFMS informa que a metodologia de escolha do novo diretor-geral pro tempore do
Câmpus Três Lagoas foi adotada por entender que a gestora máxima da instituição tem
o ato discricionário de escolher os dirigentes das unidades, e reforça que a
comunidade interna foi ouvida durante as reuniões realizadas nesta sexta-feira, 12.
A instituição esclarece que o novo diretor-geral do Câmpus Três Lagoas ocupará o
cargo temporariamente, até que seja escolhido o novo ocupante da direção-geral. A
partir de 2015, serão realizados processos de consulta à comunidade interna na
reitoria e nos sete câmpus do IFMS para a escolha dos novos reitor e diretores-gerais,
tão logo as unidades completem cinco anos em funcionamento. A escolha de
dirigentes na Rede Federal é regulamentada por meio do Decreto nº 6.986, de 20 de
outubro de 2009.

Infraestrutura do câmpus
Em relação à falta de cobertura da quadra poliesportiva do câmpus, o IFMS informa
que o serviço está em processo de licitação e a previsão é que seja atendido em 2015.
Devido ao contingenciamento de verbas por parte do Governo Federal não foi possível
cobrir a quadra poliesportiva no ano de 2014.
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