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Contrato Nº 2017/000229 - UFMS, celebrado entre a Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul e o(a) Pedro Eugenio
Marcondes Justino Ribeiro. Objetivo: contrato temporário nos termos
da Lei nº 8.745/93. Vigência: 13/06/2017 à 16/08/2017.
Contrato Nº 2017/000216 - UFMS, celebrado entre a Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul e o(a) Vilson Miliato.
Objetivo: contrato temporário nos termos da Lei nº 8.745/93. Vi-
gência: 08/06/2017 à 16/08/2017.
Contrato Nº 2017/000228 - UFMS, celebrado entre a Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul e o(a) Wilson Ravelli
Elizeu Maciel. Objetivo: contrato temporário nos termos da Lei nº
8.745/93. Vigência: 14/06/2017 à 16/08/2017.

EDITAL UFMS/PROGEP No- 38, DE 12 DE JUNHO DE 2017

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, conforme o

que consta do Processo nº 23104.001714/2016-48, torna pública a
prorrogação, por mais um ano, da validade do concurso público
Edital Progep nº 15/2016, homologado pelo Edital Progep nº 50, de
30 de junho de 2016, publicado no DOU nº 126, de 4 de julho de
2016.

ANTÔNIO JOSÉ ANGELO MOTTI
Pró-Reitor

2.1.3. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar
os seguintes procedimentos:

a) acessar o endereço eletrônico: www.fapec.org/concurso;
b) preencher a ficha de Inscrição online;
c) emitir o boleto bancário;
d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição via Internet

Banking ou em qualquer agência bancária, com compensação do
pagamento até 25 de Julho de 2017 (terça-feira);

2.1.4. Valor da Taxa de Inscrição: R$ 80,00 (oitenta reais).
2.1.5. Serão disponibilizados em cada Polo de Apoio Pre-

sencial, computador com acesso à internet durante o período de ins-
crição, no horário compreendido entre às 14h e às 18 horas, de
segunda à sexta-feira.

2.2. Da Inscrição
2.2.1. No momento da inscrição, o candidato deverá optar,

obrigatoriamente pelo polo/curso, onde deverá frequentar os encon-
tros presenciais do curso.

2.2.2. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar
a categoria de vaga para qual vai concorrer.

2.2.3. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a
via postal, via fax ou via correio eletrônico.

2.2.4. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros ou para outros processos seletivos.

2.2.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cance-
lamento do certame por conveniência da Administração Pública.

2.2.6. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593,
de 2 de outubro de 2008 e pela Lei nº 12.799/2013.

2.2.7. As informações fornecidas na Ficha de Inscrição serão
de inteira responsabilidade do candidato podendo o mesmo ser ex-
cluído deste processo seletivo se o preenchimento for feito com dados
incompletos ou incorretos, bem como se constatado posteriormente
serem inverídicas as informações.

2.2.8. O candidato somente será considerado inscrito neste
Processo Seletivo, após ter cumprido todas as instruções previstas
neste Edital, e constar na relação das inscrições deferidas publicada
por meio de Edital específico.

2.2.9 A homologação das inscrições deferidas será divulgada
por meio de Edital no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso
no dia 27 de Julho de 2017.

2.3. Da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição referente
ao Decreto nº 6.593/2008

2.3.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição, nos
termos do Decreto nº 6.593/2008, o candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas do
Governo Federal (CadÚnico), previsto no Decreto nº 6.593/2008; e

b) for membro de família de baixa renda, conforme Decreto
nº 6.135/2007.

2.3.2. O candidato que se enquadrar nas situações previstas
no subitem 2.3.1 deste Edital, para fazer jus à isenção do pagamento
da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente, no período compre-
endido entre às 9h de 26 de Junho de 2017 (segunda-feira) e às
23h59min de 30 de Junho (sexta-feira).

a) acessar o endereço eletrônico: www.fapec.org/concurso;
b) preencher a ficha de Inscrição online;
c) anexar a documentação digitalizada solicitada no item

2.3.3 no sistema de inscrição online;
2.3.3. Os documentos abaixo deverão ser digitalizados e ane-

xados (em formato pdf) no ato da inscrição online:
a) Cartão com o Número de identificação Social - NIS,

atribuído pelo CadÚnico;
b) Requerimento de Isenção, devidamente assinado (Anexo

III);
c) Carteira de Identidade.
2.4. Da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição referente

à Lei nº 12.799/2013
2.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição, nos

termos da Lei nº 12.799/2013, o candidato que comprovar cumu-
lativamente:

a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário
mínimo e meio; e

b) ter cursado o ensino médio completo em escola da rede
pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

2.4.2. O candidato que se enquadrar nas situações previstas
no subitem 2.4.1 deste Edital, para fazer jus à isenção do pagamento
da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente, no período compre-
endido entre às 9h de 26 de Junho de 2017 (segunda-feira) e às
23h59min de 30 de Junho (sexta-feira):

a) acessar o endereço eletrônico: www.fapec.org/concurso;
b) preencher a ficha de Inscrição online;
c) anexar a documentação digitalizada solicitada no item

2.4.3 no sistema de inscrição online;
2.4.3. Os documentos a relacionados a seguir deverão ser

digitalizados e anexados (em formato pdf) no ato da inscrição on-
line:

a) Requerimento de Isenção, devidamente assinado (Anexo
III);

b) Comprovante de renda referente a qualquer mês entre
Janeiro de 2017 e Abril de 2017, de todas as pessoas que contribuem
com a renda da família;

c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar do Ensino Médio, realizado em escola da rede pública ou
documento comprobatório de recebimento de bolsa integral do Ensino
Médio em escola da rede privada;

d) Carteira de Identidade; e
e) Histórico Escolar autenticado;
2.4.4. Serão considerados comprovantes de renda para aten-

dimento da letra b do subitem 2.4.3:
a) Empregados: contracheque ou recibo de pagamento de

salário ou declaração do empregador;

b) Aposentados e Pensionistas: contracheque ou carnê de
aposentadoria ou pensão ou extrato trimestral do benefício do
INSS;

c) Autônomos e Prestadores de Serviços: recibo de prestação
de serviços ou comprovante de recolhimento do INSS ou declaração
do exercício de atividade autônoma (em modelo a ser divulgado) ou
escritura de terra, se os pais forem proprietários de terra e a família
sobrevive desse tipo de renda;

d) Desempregados: rescisão de contrato e documento de au-
xílio-desemprego ou declaração de que está desempregado;

e) Outros documentos que podem comprovar renda: contrato
ou recibo de aluguéis ou arrendamento; declaração de imposto de
renda do último ano ou recibo de pensão alimentícia; declaração
assinada pelo próprio, para os autônomos e trabalhadores em ati-
vidades informais, contendo as seguintes informações: nome, ati-
vidade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto
tempo a exerce e renda bruta mensal em reais, sem prejuízo de outros
documentos que também possam comprovar renda.

2.5. Das disposições gerais sobre Isenção do Pagamento da
Taxa de Inscrição

2.5.1. Não será aceita a entrega condicional de documentos,
bem como, após a entrega da documentação, o encaminhamento de
documentos complementares e/ou sua retirada.

2.5.2. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento
da taxa de inscrição que não atenda aos requisitos dos itens 2.3.3.e
2.4.3.

2.5.3. Os requerimentos de isenção do pagamento da taxa
serão analisados e julgados pela Comissão de Vestibular da FAPEC.

2.5.4. A Comissão de Vestibular da FAPEC consultará o
órgão gestor responsável pelo CadÚnico para verificar a veracidade
das informações fornecidas pelo candidato.

2.5.5. O requerimento do pagamento de isenção da taxa de
inscrição será indeferido, se o candidato:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não possuir o Número de Identificação Social - NIS,

confirmado na base de dados do CadÚnico, na data de sua ins-
crição;

d) deixar de apresentar qualquer dos documentos previstos
no item 2.3.3 deste Edital; ou

e) não observar a forma, o prazo e os horários previstos neste
Edital.

2.5.6. As informações fornecidas no Requerimento de Isen-
ção são de inteira responsabilidade do candidato, podendo o mesmo
responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarreta sua eliminação deste processo seletivo, aplicando-se ainda, o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6
de setembro de 1979.

2.5.7. O resultado dos requerimentos de isenção do paga-
mento da taxa será divulgado por meio de edital até 04 de Julho 2017
(terça-feira), no endereço eletrônico: www.fapec.org/concurso.

2.5.8. O candidato que tiver seu requerimento de isenção do
pagamento da taxa indeferido, e desejar efetivar a sua inscrição neste
processo seletivo deverá:

a) acessar o endereço eletrônico: www.fapec.org/concurso;
b) emitir o boleto bancário até 24 de Julho de 2017 (se-

gunda-feira);
c) recolher o valor da taxa de inscrição pela Internet Banking

ou em qualquer agência bancária até 25 de Julho de 2017 (terça-
feira).

2.5.9.O candidato que tiver o seu requerimento de isenção do
pagamento da taxa de inscrição indeferido e não efetuar o pagamento
na forma e no prazo estabelecido no subitem 2.5.8 estará automa-
ticamente excluído deste processo seletivo.

3. DO CANDIDATO QUE NECESSITAR DE ATENDI-
MENTO DIFERENCIADO

3.1. É assegurado ao candidato o direito de requerer aten-
dimento diferenciado para realização das Provas, desde que seja so-
licitado no ato da inscrição.

3.2. O atendimento diferenciado consistirá em: fiscal ledor;
fiscal transcritor; prova ampliada; intérprete de libras; acesso e mesa
para cadeirante; tempo adicional para a realização da prova; espaço
para amamentação ou outra necessidade a ser analisada pela Co-
missão de Vestibular da EaD.

3.2.1. No atendimento diferenciado não se inclui atendimen-
to domiciliar, hospitalar e transporte.

3.3. Em se tratando de solicitação de tempo adicional para a
realização da prova objetiva, o candidato também deverá anexar no
ato da inscrição online uma justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência, em conformidade
com o § 2º, do art. 40 do Decreto nº 3.298/99.

3.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização da prova objetiva, além de solicitar atendimento di-
ferenciado, deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante que
ficará em espaço reservado para essa finalidade e que se respon-
sabilizará pela criança.

3.4.1. Não será permitida a realização das provas pela can-
didata que não levar acompanhante.

3.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas pro-
vas ampliadas, com tamanho de fonte máxima de 20 pontos.

3.6. Somente será concedido o atendimento diferenciado
àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido neste Edital, ob-
servando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.

3.7. As solicitações de atendimento diferenciado devem ser
realizadas no ato da inscrição.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD No- 92, DE 13 DE JUNHO DE 2017

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL, por meio do PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO,
no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Lei nº 9.394, de
20.12.1996; Lei nº 12.711, de 29.08.2012; o Decreto nº 9.057, de
25.05.2017; Decreto nº 6.593, de 02.10.2008; a Portaria MEC nº
2.013, de 11.09.2001; a Portaria MEC nº 391, de 07.02.2002; a
Resolução COUN nº 78, de 22.09.2011, que aprova o Regimento
Geral da UFMS; Resolução nº 349, de 01.09.2014; e nos demais
dispositivos aplicáveis, torna público o Edital de Abertura para Ins-
crições no Processo Seletivo - VESTIBULAR EaD 2017 - UNI-
VERSIDADE ABERTA DO BRASIL, para a oferta de cursos de
graduação, na modalidade de ensino a distância, em consonância com
a legislação citada e pelas seguintes normas procedimentais.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se

de que preenche todos os requisitos exigidos para se inscrever no
polo/curso escolhido. A efetivação da inscrição do candidato implica
o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições es-
tabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desco-
nhecimento.

1.2. Este edital faz parte do programa Universidade Aberta
do Brasil (UAB), pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
que provê cursos de graduação, na modalidade de ensino a distância,
visando a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior
público, gratuito e de qualidade no Brasil.

1.3. Durante o curso, no polo de apoio presencial no qual o
candidato foi aprovado, haverá atividades presenciais obrigatórias,
tais como: encontros, aulas práticas, estágios, defesa de trabalhos de
conclusão de curso, atividades relacionadas a laboratórios de ensino,
tutoria e avaliações. Essas atividades poderão ser desenvolvidas tanto
no período noturno durante a semana, como também aos sábados e
domingos no período diurno.

1.4. O candidato deverá verificar o tempo, a distância e o
custo de locomoção de sua residência até a cidade polo, pois, caso
seja admitido, o acadêmico fará este trajeto com frequência.

1.4.1. A UFMS não tem responsabilidade alguma sobre as
despesas com viagens e estadias dos candidatos no polo de apoio
presencial, a serem realizados no decorrer do curso.

1.5. O Vestibular EaD 2017 - UAB destina-se a candidatos
que concluíram ou estão em vias de concluir o Ensino Médio até a
data prevista para entrega dos documentos exigidos para efetivação da
matrícula.

1.6. O Vestibular EaD 2017 - UAB será coordenado pela
Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Pro-
fessores (SEDFOR), por meio da Comissão de Vestibular da Edu-
cação a Distância e será executado pela Fundação de Apoio à Pes-
quisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.

1.7. Os resultados do presente Vestibular EaD 2017 - UAB
serão válidos para o ingresso no segundo semestre de 2017.

1.8. As provas serão realizadas nos polos de apoio presencial
dos municípios de Bonito, Bataguassu, Bela Vista, Campo Grande e
São Gabriel do Oeste.

1.9 Os candidatos que fizerem a opção pelas vagas reser-
vadas às cotas conforme legislação citada devem fazer essa opção no
formulário de inscrição.

1.10. Os horários referidos neste Edital são os oficiais de
Mato Grosso do Sul.

1.11. O cronograma com as etapas e datas está disponível no
Anexo I deste Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Do Período e Da Taxa
2.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela In-

ternet, no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso no período
compreendido entre às 9h de 26 de Junho de 2017 (segunda-feira) e
às 23h59min de 24 de Julho (segunda-feira).

2.1.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 25 de Julho de 2017 (quinta-feira).
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