Nota à Imprensa
029/2014
Data: 17.12.14
Veículo: Jornal Hoje Mais
Pauta: prorrogação do prazo de validade do concurso público.
Jornalista: Dayane Walter
Contato: materia06@hojems.com.br
Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira, 16 de
dezembro de 2014, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS) prorrogou por mais dois anos, a partir de 24 de dezembro de
2014, o prazo de validade do Edital nº 001.6/2012, referente à homologação do
resultado de concurso público para docentes.
No referido concurso público, o IFMS abriu oito vagas para professores do ensino
básico, técnico e tecnológico distribuídas nos câmpus Aquidauana, Campo Grande,
Corumbá, Coxim e Três Lagoas. Na ocasião, foram ofertadas vagas para as áreas de
Informática /Desenvolvimento WEB; Informática/Redes de Computação; Metalurgia
Física e Metalurgia Extrativa; Edificações; Engenharia de Software e Português/Inglês.
A decisão de prorrogar o prazo de validade do concurso público se deve ao fato de que
ainda há lista de espera de aprovados, e o IFMS poderá realizar novas nomeações,
caso haja necessidade.
Esclarecemos que a prorrogação do prazo de validade do certame está prevista nas
disposições gerais do edital de abertura do referido concurso público – Edital nº
001/2012 –, publicado no DOU de 8 de outubro de 2012, conforme trecho a seguir:
15.1 O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação de sua
homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.
A previsão é que, em 2015, sejam abertos concursos públicos para os novos câmpus
que estão em processo de implantação nos municípios de Dourados, Jardim e Naviraí.
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