
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 31 2011 - IFES

TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA - IFES – CAMPUS VILA VELH A

O Reitor Pró Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,no uso
de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente
edital, que estarão abertas, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, na modalidade de
transferência facultativa, para vagas remanescentes do Curso Técnico em Química - Concomitante,
ofertado no Ifes - Campus Vila Velha, com ingresso para o 2º semestre do ano letivo de 2011.

01. DA INSCRIÇÃO:
1.1 Período de Inscrição: 12 a 20 de julho de 2011 (Exceto Sábado e Domingo). De 9h às12h e de 13h
às 16h.
1.2. Local de Inscrição: Ifes - Campus Vitória, Gerência de Processo Seletivo - Avenida Alberto Torres,
894 - Jucutuquara – Vitoria, Tel: 3331 2152.
1.3. Taxa de Inscrição: não será cobrada taxa de inscrição.

02. DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITO

2.1 Pré-requisito:
Para o ingresso no curso, o candidato deverá estar regularmente matriculado em um curso técnico de nível
médio, cadastrado no Sistec – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica,
correspondente ao Curso Técnico em Química do Ifes – Campus Vila Velha.

2.2 Para ingresso será realizada somente análise da documentação obrigatória.
Obs 1. Serão destinadas 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada curso a alunos de Instituições de
Ensino Público.
Obs 2. Para os cursos onde é ofertado um número ímpar de vagas, a última vaga será preenchida pelo
candidato que  apresentar maior compatibilidade entre os componentes curriculares cursados na
Instituição  Técnico de origem e as do Curso Técnico em Química – Campus Vila Velha, cujas vagas
estão sendo ofertadas, independente se a Instituição de origem é pública ou particular.

2.3. Vagas:
TÉCNICO - CONCOMITANTE

Turnos Cursos Código Vagas Período
Vespertino Química 111 05 2º
Noturno Química 111 05 3º
• Este curso funcionará no Campus-Vitória até o início do funcionamento do Campus-Vila Velha.

3.  Documentos obrigatórios para Inscrição:
•••• Requerimento  devidamente preenchido;
•••• Matriz curricular do curso mostrando carga horária necessária para a diplomação;
•••• Histórico escolar parcial, discriminando os componentes curriculares com as respectivas notas e
carga horária (papel timbrado da instituição e com carimbo);



•••• Programa detalhado dos componentes curriculares em que foi aprovado (papel timbrado da
instituição e com carimbo);
•••• Cópia do documento de Identidade e do CPF.

4. Critérios de Classificação:
A classificação dar-se-á levando em conta a maior compatibilidade entre os componentes curriculares
cursados na Instituição de Ensino Técnico de origem e as do Curso Técnico em Química - Campus Vila
Velha, cujas vagas estão sendo ofertadas. Havendo empate terá preferência o candidato que apresentar o
maior coeficiente de rendimento nos componentes curriculares cursadas.

Obs: Será INDEFERIDA a inscrição do candidato que não estiver de acordo com o Regulamento da
Organização Didática dos Cursos Técnicos, conforme publicação no site: www.ifes.edu.br.

5. Divulgação dos Resultados: Dia 27 de julho de 2011, no site www.ifes.edu.br, e no mural do Campus
Vitóia

6. Matrículas para os selecionados: 28 de julho e 01 de agosto de 2011.

7. Início das aulas para os selecionados: 01 de agosto de 2011.

Vitória,  10 de julho de 2011

Denio Rebello Arantes
Reitor


