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O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) - Campus Viana, usando da competência que 

lhe foi delegada pela Portaria n0 1.797 de 27/06/2014 publicada na página nº 122 do 

Diário Oficial da União de 30/06/2014, faz saber aos interessados que estarão abertas 

as inscrições para o Processo Seletivo para o Curso de Formação Inicial e 

Continuada em Auxiliar de Biblioteca, ofertados pelo IFMA/Campus Viana, com início 

no segundo semestre de 2015, conforme o número de vagas informadas no Anexo I 

deste edital. 

 

1 Das Disposições Preliminares  

1.1 O presente Processo Seletivo estará aberto, obrigatoriamente, a maiores de 18 anos 

de idade, portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração 

constando que esteja cursando o Ensino Médio. 

1.2 A oferta de vagas estará voltada, preferencialmente, aos profissionais (concursados 

ou contratados) da rede pública de Viana/MA, municipal ou estadual, que atuam em 

unidades de informação, como centros de arquivamento, bibliotecas escolares, 

bibliotecas públicas, entre outros. 

1.3 Caso o número de vagas informadas no Anexo I deste edital não seja preenchido 

pelo público citado no item 1.2, as vagas remanescentes ficarão disponíveis para a 

ampla concorrência. 

1.4 O Processo Seletivo para ingresso no segundo semestre letivo de 2015, no Curso 

de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar de Biblioteca do Campus Viana, do IFMA, 

dar-se-á pela seleção de candidatos à matrícula inicial nesse nível de ensino, conforme 

quadro de vagas deste edital, mediante realização de sorteio das vagas, que ocorrerá 

no dia 21 de agosto de 2015, às 10h, na sede provisória do IFMA, campus Viana, 

situada na Av. Luis de Almeida Couto, SN, Centro, CEP: 65215-000 – Viana/MA.  
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1.5 Cada candidato concorrerá através do número constante do formulário de 

inscrição – ANEXO II - que ficará no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA), cujo registro será sua identificação pessoal no sorteio 

para preenchimento de vagas, sendo entregue ao candidato apenas o comprovante de 

sua inscrição.  

1.6 A Comissão Especial de Seleção de Alunos – CESA – designada pela Direção Geral 

do Campus Viana/IFMA, acompanhará todos os trâmites do sorteio, zelando pela 

legalidade, imparcialidade, objetividade e moralidade. 

1.7 O candidato poderá estar presente ao sorteio ou enviar algum representante, mas 

tal presença não é obrigatória.  

1.8 Caso as vagas previstas para o curso não sejam preenchidas no primeiro sorteio, a 

Comissão de Processos Seletivos poderá fazer um novo sorteio de candidatos, para o 

preenchimento de vagas remanescentes. 

1.9 Além do sorteio dos candidatos que preencherão as 40 vagas previstas neste Edital, 

a comissão fará também um sorteio de 20 candidatos para a composição de uma lista 

geral de espera para o atendimento ao número de vagas previsto no Quadro de Vagas 

deste Edital.  

1.10 O processo seletivo é público, podendo participar todos os candidatos que 

atenderem ao item 1.1 deste Edital. 

1.11 A relação dos candidatos sorteados para as 40 vagas distribuídas conforme o 

Quadro de Vagas desse Edital (Anexo I) será afixada, em lista própria, nos murais da 

sede provisória do IFMA, campus Viana e divulgada no site www.ifma.edu.br. 

1.12 O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino brasileiro, no 

exterior, se aprovado, deverá apresentar, no ato da matrícula, Documento de 

equivalência de estudos ao ensino brasileiro, expedido por Conselho Estadual de 

Educação. 

 

http://www.ifma.edu.br/
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2 Da Inscrição 

2.1 A inscrição do candidato será feita exclusivamente via presencial, diretamente na 

sede provisória do IFMA, campus Viana, na sala dos professores do Campus Viana, no 

endereço citado no subitem 1.4, no horário das 08:30h às 11h e das 14:30h às 17h, de 

segunda a sexta feira, exceto feriados, no período de 10 de agosto de 2015 a 20 de 

agosto de 2015.  

2.2 O Candidato concorrerá às vagas do local em que se inscreveu, ou seja, IFMA, 

Campus Viana. 

2.3 A confirmação da inscrição dar-se-á após preenchimento e devolução junto à 

Comissão Especial de Seleção de Alunos do Formulário de Inscrição. 

2.4 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato. O candidato que não atender a todos os requisitos fixados estará excluído 

do processo seletivo. 

2.5 O candidato no ato de sua inscrição deverá apresentar obrigatoriamente os 

originais de seu Documento de Identidade e CPF. 

2.6 Não será enviada nenhuma correspondência por parte da Comissão Especial de 

Seleção de Alunos ou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) como forma de confirmação de inscrição do Candidato ao referido 

processo seletivo. 

2.7 O Candidato terá até o dia 20 de agosto de 2015 para solicitar junto à Comissão 

Especial de Seleção de Alunos, correção de dados no Formulário de Inscrição. 

 

3 Da Documentação 

3.1 O Candidato deverá informar corretamente, no espaço destinado no Formulário de 

Inscrição, o número do documento de identificação e o CPF. 

3.1.1 Para efetuar a inscrição, é imprescindível que o candidato esteja com o número 

de Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado.  
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3.1.2 O Candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, 

localizados em qualquer Agência do Banco do Brasil S.A, da CAIXA, dos Correios ou 

na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo 

número antes do término do período da Inscrição. 

3.1.3 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo de 

seleção o candidato que usar o Documento de Identificação e/ou CPF de terceiro para 

realizar a sua inscrição.  

3.2 Consideram-se como documentos válidos para identificação do candidato: Cédulas 

de Identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério 

das Relações Exteriores para estrangeiros; Identificação fornecida por ordens ou 

conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Dispensa de Incorporação; 

Certificado de Reservista; Passaporte; e a Carteira Nacional de Habilitação com 

fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.  

 

4 Do Resultado do Sorteio  

4.1 O resultado final do sorteio será divulgado no dia 21 de agosto 2015 nos murais da 

sede provisória do IFMA, campus Viana e no site: www.ifma.edu.br.  

 

5 Das Matrículas 

5.1 A realização da matrícula dos candidatos sorteados acontecerá no período de 24 de 

agosto 2015 a 27 de agosto 2015, diretamente no mesmo local onde foi feita a 

inscrição, no horário das 08:30h às 11h e das 14:30h às 17h, de segunda a quinta, 

exceto feriados. 

5.2 A documentação necessária para efetuar a matricula é a seguinte: 

a) Fotocópia e original do Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio 

ou declaração constando que esteja cursando o ensino médio. O Certificado de 

http://www.ifma.edu.br/
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Conclusão do Ensino Médio poderá ser substituído por uma Declaração original 

de conclusão do Ensino Médio; 

b) Fotocópia (frente e verso) e original da Carteira de Identidade, CPF  

c) Fotocópia (frente e verso) e original do Título de Eleitor e comprovante de 

quitação eleitoral;  

c) Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos do sexo 

masculino);  

e) 01 (uma) foto 3x4 recente;  

f) Declaração comprobatória do local de trabalho e das atividades que exerça 

nesse ambiente (para candidatos que atendam aos requisitos do item 1.2). 

5.3 O candidato sorteado que no ato da matrícula não atender os pré-requisitos e 

não apresentar a totalidade dos documentos exigidos será automaticamente 

desclassificado.  

6.4 O Candidato que não efetuar a matrícula obrigatória, no Campus Viana, no 

período especificado no item 5.1 deste edital, perderá o direito à vaga e não será 

incluído nas chamadas seguintes, se houver. 

6.5 Será permitida matrícula por procuração com firma reconhecida em cartório.  

6.6 As vagas que não forem preenchidas durante o período de matrículas citado no item 

5.1 deste edital serão preenchidas pelos candidatos da lista de espera, obedecendo à 

ordem de classificação. 

6.7 Será divulgada no dia 28 de agosto de 2015, nos murais da sede provisória do 

IFMA, campus Viana e no site do IFMA (www.ifma.edu.br), o número de vagas que não 

foram preenchidas e o nome dos candidatos da lista de espera aptos a participarem da 

realização do sorteio para excedentes, que será realizado neste mesmo dia. A 

realização da matrícula dos candidatos da lista de espera acontecerá na data de 

31/08/2015.  
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6.8 O Candidato da lista de espera que não efetuar a matrícula obrigatória, no Campus 

Viana, no período especificado no item 5.7 deste edital, perderá o direito à vaga e não 

será incluído nas chamadas seguintes, se houver.  

6.9 A documentação a ser apresentada pelo candidato da lista de espera no momento 

da matrícula será a mesma que consta no item 5.2 deste edital. 

 

6 Das Disposições Gerais  

6.1 A Comissão Especial de Seleção de Alunos designada pelo Diretor Geral para tal 

fim, terá a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do Processo Seletivo, para 

o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito para sua garantia.  

6.2 A inscrição do Candidato no presente Processo Seletivo implicará na aceitação 

irrestrita das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá 

alegar desconhecimento. O candidato não terá direito a compensações decorrentes da 

anulação ou cancelamento de sua inscrição, de eliminação do processo seletivo ou, 

ainda, de seu aproveitamento por falta de vagas ou por inobservância dos ditames e 

dos prazos fixados.  

6.3 A Comissão de Processos Seletivos divulgará, sempre que necessário, avisos 

oficiais e normas complementares ao presente Edital. É responsabilidade dos 

candidatos ficarem atentos a qualquer comunicação que, caso seja necessário, será 

divulgada nos murais da sede provisória do IFMA, campus Viana e no endereço 

eletrônico: www.ifma.edu.br. 

6.4 Estará automaticamente desclassificado o candidato que utilizar quaisquer meios 

ilícitos para inscrição, realização do sorteio e/ou matrícula.  

6.5 Os candidatos estão cientes de que as aulas do curso serão ministradas no turno 

noturno, de segunda à sexta-feira, com previsão de início dia 31 de agosto de 2015 e 

previsão de término dia 28 de outubro de 2015. 

6.6 A efetivação da matrícula implica na aceitação, por parte do estudante, da 

Organização Didática Pedagógica do IFMA e do Regime Disciplinar do Discente.  

http://www.ifma.edu.br/
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6.7 O Campus Viana do Instituto Federal do Maranhão somente se obriga a ministrar o 

Curso constante deste Edital se forem preenchidas, no mínimo, 50% das vagas 

oferecidas.  

6.8 Os horários constantes deste Edital são determinados pelo horário oficial do Estado 

do Maranhão.  

6.9 Casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Direção Geral do 

Campus Viana após ouvida a Comissão Especial de Seleção de Alunos.  

6.10 Este Edital entra em vigor, a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas 

para este Processo Seletivo, revogadas as disposições em contrário.  

Parágrafo único - Fica eleito o Foro da cidade de Viana, Estado do Maranhão, para 

dirimir questões referentes ao presente Processo Seletivo.  

 
Viana, 10 de agosto de 2015. 

  

 

 

 

 

 

Fábio Lustosa Souza 

Diretor-Geral Pro Tempore 

Campus Viana 
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ANEXO I – QUADRO DE OFERTA DE VAGAS 

EIXO 

TECNOLÓGICO 
CURSO 

TIPO DE 

CURSO 

DISTRIBUIÇÃO 

DE VAGAS 
TURNO 

CARGA 

HORÁRIA 

Desenvolvimento 

educacional e 

social 

Auxiliar 

em 

Biblioteca 

Extensão 40 vagas, 

sendo 05 

destas 

reservadas aos 

profissionais da 

Biblioteca 

Pública 

Municipal de 

Viana 

Noturno 160 horas 

 

 

CRONOGRAMA 

INSCRIÇÕES 10/08/2015 a 20/08/2015 

CORREÇÃO DE DADOS Até 20/08/2015 

REALIZAÇÃO DO SORTEIO 21/08/2015 

MATRÍCULAS 24/08/2015 a 27/08/2015 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE ESPERA 28/08/2015 

SORTEIO DOS EXCEDENTES 28/08/2015 

MATRÍCULAS DOS EXCEDENTES 31/08/2015 

INÍCIO DAS AULAS Previsão para 31/08/2015 

 


