
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 28 DE 27 DE JUNHO DE 2011

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

O Reitor Pró Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - 
IFES no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, torna 
público que estarão abertas, no período de 30/06 e 01/07/2011, as inscrições para o preenchimento de 
vagas relativas aos  CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, para o Campus Serra do Ifes, 
com ingresso para o 2º semestre do ano letivo de 2011. 

1. DOS CURSOS:

São  cursos  de  Formação  Continuada  que  tem  por  objetivo  a  atualização  profissional  ou  o 
aprofundamento de conhecimentos, ofertados a quem seja egresso formado pelo Campus Serra do 
Ifes, em curso de nível técnico.

2. PRÉ-REQUISITOS:

a) Ser egresso dos Cursos Técnicos do Campus Serra do Ifes;
b) O curso de extensão escolhido deverá corresponder à formação de origem do egresso;
c) Não cursar outro curso em qualquer campus do Ifes.

3. DAS INSCRIÇÕES: 

a) Cada egresso poderá se inscrever em até 2 cursos de Formação Continuada por período;
b) Período: 30/06 e 01/07/2011
c) Horário: 10 h às 18 h
d) Local: CRA - Coordenadoria de Registros Acadêmicos - Campus Serra do Ifes. Rodovia ES 010, 
km 6,5, Manguinhos – Serra/ES, Telefone: (37) 3348-9237.

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

Não haverá taxa de inscrição.

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:

a) Histórico Final do Curso Técnico (original e cópia); 
b) Certidão de Conclusão do Curso Técnico ou Diploma (original e cópia);
c) Ficha de inscrição devidamente preenchida, conforme modelo fornecido no ato da inscrição;

d) Carteira de Identidade e CPF (original e cópia).



e) Declaração de que não está cursando outro curso em qualquer Campus do Ifes, conforme modelo 
sugerido no ANEXO I, deste edital

6. DA SELEÇÃO:

O processo seletivo para o preenchimento das vagas dispostas neste Edital, será realizado por meio 
de análise da documentação apresentada na inscrição, seguindo o critério de maior coeficiente de 
rendimento do egresso no seu curso técnico de origem. Nos casos de empate, a classificação será por 
egresso com maior tempo de formado.

7. DAS VAGAS:
Curso Técnico 

do Egresso
Curso de Formação 

Continuada 
Carga 

Horária
Vagas Período Turno

Automação Sistema Supervisório 32 h 2 2011/2 Noturno

Automação Instrumentação 
Analítica

64 h 2 2011/2 Noturno

Informática Segurança de Redes 60 h 2 2011/2 Diurno
Informática Gestão de Projetos 60 h 2 2011/2 Diurno

8. DOS RESULTADOS:

A  divulgação  do  resultado  final  será  a  partir  do  dia  13/07/2011,  na  CRA  -  Coordenadoria  de 
Registros Acadêmicos do Campus Serra e no site www.ifes.edu.br.

9. DA MATRÍCULA:

a) Período: 28 e 29/07/2011.
b) Horário: de 10 h às 19 h;
c) Local: CRA – Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus Serra;

9.1 Documentação exigida para a matrícula:
a) Requerimento a ser preenchido no ato da matrícula;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
c) Documento de Identidade (original e cópia);
d) Cadastro de pessoa Física - CPF (original e cópia);
e) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e comprovante da última votação ou certidão de 
quitação (original e cópia);
f)  Certidão  de  alistamento  militar,  no  caso  de  candidatos  do  sexo  masculino,  maiores  de  17 
(dezessete) anos (original e cópia simples);
g) 01 (uma) fotografia 3x4 de frente recente e colorida;
h) Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiros;

9.2. Os candidatos serão matriculados pela ordem crescente de classificação, até ser completado o 
número de vagas previstas neste Edital.

9.3. A matrícula deverá ser efetivada, obrigatoriamente, no semestre letivo do curso ofertado.

9.4. O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação exigida ou 
deixar de comparecer ao local no período fixado pela CRA, perderá o direito à vaga do seu respectivo 
curso.

http://www.ifes.edu.br/


9.5. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados.

9.6. A convocação dos candidatos para a efetivação da matrícula obedecerá rigorosamente à ordem 
crescente  de classificação,  bem como,  a  data  prevista  neste  Edital  e  será divulgada  no endereço 
www.ifes.edu.br e no mural de avisos do Campus Serra - CRA, não havendo quaisquer outras formas 
de convocação.

9.7. Caso as vagas não sejam preenchidas, o Ifes convocará os suplentes, por telefone ou telegrama, 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

9.8. Será cancelada a matrícula do aluno que:
a) Não frequentar os primeiros 05 (cinco) dias letivos sem apresentar justificativa legal; e/ou
b)  Utilizar  documentação  falsa  ou  adulterada  para  a  inscrição  ou  matrícula,  tendo  ainda  que 
responder legalmente pelo ato.

10. DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO:

O resultado do Processo Seletivo dos  CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA  será válido 
para o preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre letivo de 2011.

11. DAS EMENTAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA:

11.1 SISTEMA SUPERVISÓRIO – 32 h

Apresentação  de  sistemas  supervisórios,  tipos  de  programas  e  práticas  demonstrativas  de 
contextualização.  Características,  funções,  definições  e  tipos  de  sistemas  supervisórios  (Intouch: 
modo e arquitetura). Tagname, aplicações e janelas. Propriedades das aplicações, apresentação do 
software,  configurações.  Animações.  Comunicação  com CLP  e  Plantas.  Gráficos.  Biblioteca  de 
figuras. Script. Alarmes.

11.2 INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA – 64 h

Análise química básica. Sistemas de amostragem. Analisadores Industriais. Densidade, viscosidade, 
condutividade elétrica, pH, gases, oxigênio, por condutividade térmica, monitoramento atmosférico, 
por infravermelho. Cromatógrafos de processo. Implantação de sistemas analíticos. Manutenção de 
analisadores.

11.3 SEGURANÇA DE REDES - 60 h

Introdução à segurança de sistemas, ameaças e invasões, segurança de dados, criptografia, assinatura 
digital,  algoritmos  de  criptografia  e  assinatura  digital,  autenticação  de  mensagens,  segurança  no 
transporte  de  dados,  protocolos  de  segurança,  protocolos  de  autenticação,  proteção  de  redes  de 
computadores, sistemas de firewall e aplicações.

11.4 GESTÃO DE PROJETOS - 60 h

Conceito de gerenciamento de projetos. Conceito de projeto. Projeto temporário. Projeto de produto, 
serviço ou resultado único.  Projeto de elaboração progressiva.  Estrutura de gerência  de projetos. 
Áreas de conhecimento da gerência de projetos. Fases do projeto e o ciclo de vida do projeto. Os 
processos da gerência do projeto. Adaptações nas interações de processos. Mapeamento do processo 
de  gerência  de  projeto.  Gerenciamento  da  integração  do  projeto.  Gerenciamento  do  escopo  do 
projeto. Gerenciamento de prazo. Gerenciamento de custo do projeto. Gerenciamento de recursos 
humanos.  Gerenciamento das comunicações do projeto. Prática em software de gerenciamento de 
projetos.

http://www.ifes.edu.br/


12. DA CERTIFICAÇÃO

O certificado será emitido pelo Campus Serra em modelo próprio.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
É de responsabilidade do candidato o conhecimento do ROD - Regulamento da Organização Didática 
dos Cursos Técnicos do Ifes, disponível no endereço www.ifes.edu.br.

14. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO:

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO xx 2011

Nº Atividades Datas Local

1 Publicação do Edital do Processo
Seletivo

27/06/2011 www.ifes.edu.br , 
www.sr.ifes.edu.br e  CRA  - 
Campus Serra

2 Período de Inscrição 30/06/2011  e 
01/07/2011

CRA - Campus Serra

3 Divulgação do Resultado Final 13/07/2011 www.ifes.edu.br  e  CRA  - 
Campus Serra

4 Recursos contra o Resultado Final 15/07/2011 CRA - Campus Serra

5 Resultado  dos  Recursos  contra  o 
Resultado Final 

21/07/2011 CRA - Campus Serra

6 Matrículas 28 e 29/07/2011 CRA - Campus Serra

7 Início  das  aulas  -  semestre  letivo 
2011/2

01/08//2011 CRA - Campus Serra

Vitória, 27 de junho de 2011.

Denio Rebello Arantes

Reitor

http://www.sr.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
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