
EDITAL UFMS/CPAR N° 43, DE 28 DE MAIO DE 2019.

 

CHAMADA PÚBLICA GERAL para preenchimento
de vagas para alunos oferecidas pelo Projeto de
Extensão “Cursinho UFMS – Polo Paranaíba” ano
2019 - 10 vagas remanescentes.

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do
Câmpus de Paranaíba, no uso de suas atribuições legais, torna público a CHAMADA
PÚBLICA GERAL para preenchimento de vagas para alunos oferecidas pelo Projeto de
Extensão “Cursinho UFMS – Polo Paranaíba”, no âmbito do Edital PROECE n.º 37/2019 e
Edital UFMS/CPAR n.º 34/2019, para execução no ano de 2019.

 

1. FUNCIONAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA GERAL

1.1. Os interessados em par�cipar como aluno do Projeto de Extensão
“Cursinho UFMS – Polo Paranaíba” ano 2019, deverão comparecer ao Câmpus de
Paranaíba da UFMS, na Sala da Coordenação do Cursinho, na data e horário especificados
no item 3, já com os documentos para a matrícula e/ou pedido de isenção.

1.2. Não haverá inscrição prévia para a matrícula desta Chamada Pública
Geral. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos interessados.

 

2. DA QUANTIDADE DE VAGAS E DA ORDEM DA MATRÍCULA 

2.1. Após as chamadas realizadas pelos Editais UFMS/CPAR n.º 37/2019,
39/2019, 40/2019, 41/2019 e 42/2019, ainda há 10 vagas remanescentes para serem
preenchidas com esta Chamada Pública Geral.

2.2. Na Chamada Pública Geral, a matrícula será realizada por ordem de
chegada dos interessados, até o preenchimento das 10 vagas remanescentes.

 

3. DA MATRÍCULA

3.1. A matrícula dos candidatos interessados será realizada na Sala da
Coordenação do  “CURSINHO UFMS – Polo Paranaíba”, localizada no Câmpus de Paranaíba
da UFMS, no dia 30 de maio de 2019, das 16h às 19h.

3.1.1. Não serão realizadas matrículas fora do prazo e local estabelecidos no
item 3.1.

3.2. No ato da matrícula deverão ser entregues:

3.2.1. Fotocópia da Carteira de Iden�dade (RG) e do Cadastro de Pessoa
Física (CPF).

3.2.2. Fotocópia de comprovante de endereço.



3.2.3. Atestado de Conclusão ou comprovante de matrícula no Ensino
Médio.

3.2.4. No ato de matrícula o candidato selecionado ou seu representante
legal (se menor de 18 anos) deverá assinar o Termo de Ciência e Concordância com as
Normas Gerais de Conduta do Cursinho UFMS – Polo Paranaíba (Anexo I do edital).

3.2.5. Se for servidor, comprovante do vínculo com a UFMS (fotocópia do
contracheque ou fotocópia da carteira funcional ou declaração de vínculo emi�da pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho - Progep/UFMS).

3.2.6. Em caso de desistência da vaga não haverá devolução do valor da
inscrição.

 

4. DO PAGAMENTO DA TAXA DE MATRÍCULA

4.1. O boleto para pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 120,00
(cento e vinte reais), será entregue ao candidato no ato da matrícula pela Coordenação
do Cursinho. 

4.2. O  comprovante de pagamento da taxa de matrícula deverá ser
entregue na Secretaria de Apoio para Assuntos Estudan�s (SECAE/CPAR) das 14h às
17h, do dia 31 de maio de 2019.

4.3. Caso o candidato efetue o pagamento da taxa de matrícula antes de
comparecer ao Câmpus de Paranaíba e, após o pagamento, tome conhecimento que as
vagas já foram preenchidas, o valor pago não será devolvido em hipótese alguma.

 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE MATRÍCULA

5.1. Os candidatos que pretenderem solicitar a isenção da taxa de matrícula,
deverão comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

5.2. Os candidatos deverão apresentar no ato da matrícula, além dos
documentos constantes nos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 e 3.2.4; os seguintes documentos:

5.2.1. Formulário para a solicitação de isenção da taxa de matrícula do
Cursinho UFMS – Polo Paranaíba (Anexo II do edital)

5.2.2. Cópia do RG e CPF de todos os membros da família;

5.2.3. Cópia simples do documento de comprovação de renda de todos os
membros da família que o subsidiem financeiramente (holerites, carteira de trabalho,
recibos de pagamento de salário, contracheque ou carnê de aposentadoria, pensão ou
bene�cios do INSS, rescisão do contrato de trabalho e documento de auxílio-desemprego,
etc.).

5.3. As informações fornecidas no Formulário para Solicitação de Isenção da
Taxa de Matrícula são de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a
qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação deste
Processo Sele�vo, aplicando-se ainda o disposto no parágrafo único do ar�go 10, do
Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.

5.4. O candidato que �ver a sua solicitação de isenção do pagamento da
taxa de matrícula INDEFERIDA deverá efetuar o pagamento do boleto da taxa de
matrícula e trazer o comprovante das 14h às 17h, do dia 31 de maio de 2019 na
Secretaria de Apoio para Assuntos Estudan�s (SECAE/CPAR). Após este horário, estará
automa�camente excluído deste processo sele�vo.

5.5. Não serão devolvidos os valores de pagamento da taxa de matrícula
daqueles candidatos contemplados com a isenção e que já tenham efe�vado o pagamento



da taxa de matrícula.

5.6. A coordenação do Cursinho e/ou a SECAE/CPAR poderão solicitar aos
candidatos outros documentos que considerarem necessários para fins de deferimento da
isenção da taxa de matrícula.

 

6. DAS CHAMADAS

6.1. Não haverá mais chamadas para preenchimento de vagas no Cursinho
UFMS - Polo Paranaíba - ano 2019 após esta Chamada Pública Geral.

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Perderá automa�camente o direito à vaga e será considerado
formalmente desistente o interessado que não finalizar a matrícula, ou seja, não
apresentar os documentos necessários solicitados neste edital ou não realizar o
pagamento da taxa de inscrição, nas datas e horários estabelecidos. 

7.2. Será publicado no site do Câmpus de
Paranaíba  (www.cpar.ufms.br) edital de homologação dos alunos matriculados
no Cursinho UFMS - Polo Paranaíba - ano 2019, encerrando-se este processo sele�vo.

 

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIO

Diretora do Câmpus de Paranaíba

Documento assinado eletronicamente por Andreia Cris�na Ribeiro,
Diretor(a), em 28/05/2019, às 10:06, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1260458 e o código CRC 11CAF7D4.

 

CÂMPUS DE PARANAÍBA 
Av. Pedro Pedrossian, 725 - Bairro Universitário 

Fone: (67)3669-0105 
CEP 79500-000 - Paranaíba - MS

Referência: Processo nº 23456.000401/2019-25 SEI nº 1260458

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
 

 
CÂMPUS DE PARANAÍBA – CPAR/UFMS 

Av. Pedro Pedrossian, 725 – Bairro Universitário - Tel.: (67) 3669-0100 
Caixa Postal 159 | www.cpar.sites.ufms.br 

79500-000 -  Paranaíba - MS 

ANEXO I - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
PROJETO DE EXTENSÃO CURSINHO UFMS – POLO PARANAÍBA 2019 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 

Eu, _________________________________________________________________, CPF nº 

________________________________, selecionado(a) como aluno(a) do Projeto de Extensão Cursinho UFMS – Polo 

Paranaíba estou de acordo com as normas fixadas pela Coordenação Pedagógica e Administrativa do Cursinho e com as 

condições do presente termo, a saber: 

1. comprometo-me a executar todas as atividades, bem como o que me for solicitado pela Coordenação e pelos 
professores; 

2. Ser assíduo e pontual no tocante ao cumprimento do horário; 
3. Ser assíduo às aulas, cumprindo uma carga horária mínima de 75% de frequência do total de aulas ministradas; 
4. Comprometo-me com o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que deverá ser 

pago em boleto bancário, recolhido pela Conta Única da União; 
5. comunicar imediatamente à Coordenação do Cursinho quando as faltas puderem ser justificadas por meio de 

atestados médicos ou empregatícios; 
6. atender à sistemática pedagógica estabelecida pelo professor em sala de aula; 
7. comparecer a todos os simulados organizados pela Coordenação; 
8. contatar a Coordenação do Cursinho em caso de desistência ou aprovação em qualquer processo seletivo de 

Instituições de Ensino Superior. 
9. caso o aluno desista do cursinho, não haverá devolução do valor pago  
 

Estou ciente que o não cumprimento deste termo me excluirá do Cursinho UFMS – Polo Paranaíba e da possibilidade de 

participar do processo de seleção de alunos em editais futuros. 

E por assim por estar justo e de acordo, assino o presente Termo de Compromisso. 

Paranaíba, ______ de ____________________de 2019. 

 

__________________________________ __________ 
Assinatura do aluno / responsável   

 
Responsável: _______________________________CPF:______________________  

 

COMPROVANTE DE MATRÍCULA 

INÍCIO DAS AULAS 

TURMA DE SETEMBRO - VESPERTINO 

18 de maio de 2019 
Horário: 13h30min-17h30min 

Aos Sábados  
LOCAL: Anfiteatro do Câmpus de Paranaíba da UFMS 

 

 



 
 

 
CÂMPUS DE PARANAÍBA – CPAR/UFMS 

Av. Pedro Pedrossian, 725 – Bairro Universitário - Tel.: (67) 3669-0100 
Caixa Postal 159 | www.cpar.sites.ufms.br 

79500-000 -  Paranaíba - MS 

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 

MATRÍCULA DO CURSINHO UFMS – POLO PARANAÍBA 2019 

 

 

Eu, __________________________________________________________ (nome completo), 

portador(a) do CPF nº ________________________  e do RG 

n.º_________________________, pretendendo concorrer a uma vaga do Cursinho UFMS – 

Polo Paranaíba, referente ao Edital UFMS/CPAR n.º 43, de 28 de maio de 2019, solicito isenção 

da taxa de matrícula anexando a documentação comprobatória prevista no Edital. 

 

QUADRO 1 - Relacione as pessoas que compõem o domicílio ao qual você pertence (inclusive 

você) e complete o quadro abaixo: 

 

NOME IDADE 

PARENTESCO/ 

VÍNCULO COM 

O ESTUDANTE* 

ESTADO 

CIVIL 
OCUPAÇÃO** 

RENDA 

BRUTA 

      

      

      

      

      

      

      

 

* 1 - pai; 2 – mãe/ 3 – irmão/ 4 – esposo/ 5 – filho/ 6 – avós/ 7- outros parentes/ 8 – amigo/ 9 – namorado/ 10 – outros. 

** Descrever a ocupação, conforme edital, de todos os membros da família e comprovar rendimento (ou a falta deste) conforme situações 
especificadas no Edital. 

 

 

Paranaíba-MS, _______ de _________________ de 2019. 

 

 

___________________________________ 

Nome completo e assinatura do candidato 

 
Importante: 

1) Somente deverão preencher este formulário os candidatos que pretendem solicitar a isenção da taxa de 

matrícula. 

2) O formulário preenchido deverá ser anexado, juntamente com a documentação solicitada no item 5.2.2 e 5.2.3 

do referido edital, de acordo com a situação alegada. 


