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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) candidato(a),

O Instituto Federal do Espírito Santo é uma instituição de educação superior, básica e profissional,

pluricurricular e especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes

modalidades de ensino.  Sua missão é “Promover educação profissional, científica e tecnológica de

excelência, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento humano

sustentável.”

O Ifes nasceu da integração entre as Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina e de Santa

Teresa e do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo e suas UnED's, no dia 29 de

dezembro de 2008, mediante a promulgação da Lei Nº 11.892.  Possui uma Reitoria, com sede em

Vitória, e os seguintes Campi: Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari,

Ibatiba, Itapina, Linhares, Piúma, Nova Venécia Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do

Imigrante, Vila Velha e  Vitória.

O Ifes oferece Cursos Técnicos para egressos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Cursos Técnicos

para jovens e adultos, Cursos Superiores de Graduação (Tecnólogos, Licenciaturas, Bacharelados e

Engenharias) e Pós-graduação(lato e strictu sensu), e ainda, Cursos de Formação Inicial e Continuada,

voltados à qualificação profissional.

Neste Manual você encontrará o Edital e as informações complementares referentes ao Processo Seletivo

dos Cursos Técnicos ofertados pelo Ifes, no âmbito de seus Campi. A leitura atenta deste manual é

essencial para a compreensão das normas do processo, desde a inscrição, a realização das provas, até a

efetivação da matrícula dos candidatos aprovados.

Seja qual for o campus que você tenha escolhido para sua formação profissional, tenha a certeza de que a

Educação que irá receber será pública, gratuita e de qualidade.  Desejamos que você obtenha sucesso

nessa nova etapa da vida e que venha fazer parte de nossa comunidade escolar.

Denio Rebello Arantes

Reitor Pró Tempore do Ifes
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 22 2011
nº ATIVIDADES DATAS LOCAL

01 Publicação do Edital do Processo
seletivo

08/05/2011 Jornal e www.ifes.edu.br

02 Período de Inscrição 09 a 31/05/2011 Colatina e Vitória

07 Divulgação do local da prova 03/06/2011 Colatina e Vitória

08 Provas Objetivas 12/06/2011 ==

09 Divulgação do Gabarito 13/06/2011
www.ifes.edu.br e
Colatina e Vitória

10 Recursos contra a prova 13 e 14/06/2011 Colatina e Vitória

11 Divulgação do Gabarito Pós-recursos 27/06/2011
www.ifes.edu.br e
Colatina e Vitória

12 Divulgação do Resultado Final 30/06/2011
www.ifes.edu.br e
Colatina e Vitória

13 Recursos contra o Resultado Final 01/07/2011 Colatina e Vitória

14 Resultado dos Recursos contra o Resultado
Final

04/07/2011
www.ifes.edu.br e
Colatina e Vitória

15 Matriculas 13/07/2011 Colatina e Vitória

PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO IFES

1)EDIFICAÇÕES- Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de
segurança e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. Presta
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de
edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações
em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e
equipamentos especializados.

2)COMÉRCIO- Aplica métodos de comercialização de bens e serviços, visando à competitividade no
mercado e atendendo às diretrizes organizacionais. Comunica previsões e demandas aos fornecedores.
Efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede a sua armazenagem no estabelecimento
comercial. Operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e
comercialização.

3)METALURGIA - Participa no projeto, planejamento e supervisão dos processos para obtenção,
transformação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Executa operações de soldagem, serralheria,
ferraria e reparos de estruturas metálicas. Aplica técnicas de medição, testes e ensaios. Este curso assume
linha de formação específica de acordo com o tipo de processo de transformação de metais e suas ligas.

4)SEGURANÇA DO TRABALHO - Atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com
auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de
acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho. Desenvolve ações
educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso de EPI e EPC. Coleta e organiza
informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa o PPRA. Investiga, analisa acidentes e
recomenda medidas de prevenção e controle.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 22 2011 - IFES

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA M ODALIDADE DE

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA.

O  Reitor  “Pro Tempore”  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,
no  uso  de  suas atribuições legais torna pública a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas
relativas  ao  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a  Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA nos termos da Lei nº. 9.394/96, do Decreto nº.
5.840/06, e da Lei nº. 11.741/08, para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2011.

1. INFORMAÇÕES SOBRE O PROEJA
O PROEJA abrange cursos que, como o próprio nome diz, proporcionam formação profissional e Básica
para jovens e adultos. Como se trata de curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não
será possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do Ensino Técnico de Nível
Médio ou o contrário. A base do Programa é o Decreto nº. 5.840, de 13/07/2006. Outros atos normativos
que fundamentam o PROEJA são: a Lei nº. 9.394, de 20/12/1996, o Decreto nº. 5.154, de 23/07/2004, os
Pareceres CNE/CEB nº. 16/99, nº. 11/2000 e nº. 39/2004, e as Resoluções CNE/CEB nº. 04/99 e nº.
01/2005.

2. DO PROCESSO SELETIVO
1.1. A  realização  do  processo  seletivo  classificatório  ficará  a  cargo dos Campi  ofertantes e da

Gerência de Processos de Seleção, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino do Ifes.

3. Pré Requisito:
A inscrição para o processo seletivo do PROEJA estará abertA aos candidatos que preencherem os
seguintes requisitos:

3.1.PROEJA - INGRESSANTES DO 1º PERÍODO/MÓDULO:
3.1.1. possuir o Ensino Fundamental completo ou concluí-lo até o dia da matrícula;
3.1.2. ter idade mínima de 18 anos ou a completar até o dia da matrícula;
3.1.3. Não ter concluído o ensino médio.

3.2.2. PROEJA – VAGAS REMANESCENTES:
3.2.1. possuir o Ensino Médio completo ou concluí-lo até o dia da matrícula;
3.2.2. ter idade mínima de 18 anos ou a completar até o dia da matrícula.

4. DAS VAGAS E DURAÇÃO DOS CURSOS
As vagas estão distribuídas de acordo com a tabela abaixo, sendo destinadas 50% das vagas de cada
Campus para alunos oriundos da modalidade EJA da Rede Pública. As vagas remanescentes do sistema
de reserva de vagas para alunos oriundos da modalidade EJA da Rede Pública, poderão ser preenchidas
pelos candidatos por ordem de classificação geral.
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4.1. PROEJA - INGRESSANTES 1º PERÍODO/MÓDULO

CAMPUS CURSOS CÓDIGO VAGAS TURNO DURAÇÃO
Colatina  Técnico Integrado em Comercio 292 38 Noturno 3 anos

 Técnico Integrado em Metalurgia 034 32 Noturno 4 anos
Vitória

 Técnico Integrado em Segurança do Trabalho 035 35 Vespertino 4 anos

4.2. PROEJA – VAGAS REMANESCENTES
São vagas remanescentes de Editais anteriores, destinadas dentro do Projeto para Jovens e Adultos -
PROEJA, onde o candidato ingressará no 3º período em Colatina e 5º Módulo em Vitória dos Cursos
Técnicos Integrados com o Ensino Médio para Jovens e Adultos. Este curso terá a diplomação e
certificação ao final do curso, será como Técnico Integrado com o Ensino Médio para Jovens e Adultos.
Como se trata de curso único, não será possível a certificação do Ensino Médio de forma independente da
conclusão do Ensino Técnico de nível médio e, muito menos o inverso. Lei nº. 9.394/96, Decreto nº.
5.840/06, e Lei nº. 11.741/08.

CAMPUS CURSOS CÓDIGO VAGAS TURNO DURAÇÃO
Colatina  Técnico Integrado em Comercio 294 10 Noturno 1 ano e meio

 Técnico Integrado em Edificações 164 32 Noturno 2 anos
 Técnico Integrado em Metalurgia 184 20 Noturno 2 anosVitoria
 Técnico Integrado em Segurança do Trabalho 185 28 Vespertino 2 anos

5. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas pelo IFES
neste Edital, das quais o candidato ou seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento.

5.1. Não será cobrada taxa de inscrição.

5.2. As inscrições serão realizadas no período de 09 A 31 DE MAIO DE 2011, no horário das 9h às 17h,
no Campus no qual o curso será ofertado:
Campus Endereço Local de atendimento

Colatina
Rua Arino Gomes Leal, 1700 – Santa Margarida -
Colatina

Setor de Processo Seletivo -
Tel: 27 37231520

Vitória Av. Alberto Torres, 894 – Jucutuquara - Vitória
Gerência de Processo Seletivo –
Tel.33312152

5.3. Documentação exigida para inscrição:
5.3.1. formulário de inscrição preenchido em letra de forma e assinado pelo candidato ou seu
representante;
5.3.2. documento oficial de identificação(Carteira de Identidade ou, Carteira de Trabalho ou, Carteira
Nacional de Habilitação - (Cópia e original);
5.3.3. CPF - Cadastro de Pessoa Física  - (Cópia e original);
5.3.4. Histórico Escolar do Ensino Fundamental – Ingressantes do 1º período (Cópia e original);
5.3.5. Histórico Escolar do Ensino Médio – Vagas Remanescentes (Cópia e original);
5.3.6. O candidato que não possuir o Histórico Escolar, pelo fato de estar concluindo o ensino
fundamental ou o ensino médio, deverá solicitar a Instituição de Ensino em que se encontre matriculado,
a emissão de declaração conforme modelo sugerido no edital completo no site www.ifes.edu.br  ou
Campus;
5.3.7. Declaração de que não concluiu o Ensino Médio, conforme modelo sugerido no edital completo no
site www.ifes.edu.br ou nos Campi Colatina e Vitória, para os candidatos aos Cursos PROEJA-
INGRESSANTES DO 1º PERÍODO/MODULO.
5.3.8. Em nenhuma circunstância será permitida a inscrição em caráter condicional.
5.3.9. è obrigatório o preenchimento do Questionário sócio-econômico.
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6. DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
6.1. O(A) candidato(a) que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, devido à
dificuldade ou impossibilidade de locomoção motora, deficiência auditiva, visual, ou qualquer outra
necessidade especial, deverá comparecer  ao  campus  para  o  qual  se  inscreveu,  DURANTE  O
PERÍODO  DE  INSCRIÇÕES,  e  solicitar atendimento  especial,  por  escrito  conforme  formulário
disponibilizado  no  Anexo  II  deste  Edital.  O(A) candidato(a) deverá apresentar laudo médico original
e cópia  atual, munido do comprovante de pagamento da taxa de  inscrição.  Em  qualquer  situação,
NÃO  serão  aceitas  solicitações  posteriores.    A  resposta  à  solicitação  de atendimento especial será
dada ao solicitante em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da solicitação.
6.2. A solicitação de condições especiais de que trata este item será atendida segundo os critérios de
viabilidade e razoabilidade.
6.3. O(A) candidato(a) que, nos dias que antecederem a realização das provas, apresentar qualquer doença
infecto-contagiosa  ou  necessitar  de  tratamento  diferenciado  deverá  oficializar  a  solicitação  no
campus para o qual se inscreveu, apresentando o Atestado Médico.

7. DAS PROVAS

7.1. As PROVAS serão aplicadas no dia 12/06/2011, das 09h às 13h.

7.2. A prova constará de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, atribuindo-se 10 (dez)
pontos para cada questão, com 5 (cinco) opções de resposta, contendo apenas 1 (uma) alternativa correta.

7.3. PROEJA - INGRESSANTES 1º PERÍODO/MÓDULO

DATA
HORÁRIO

DE
INÍCIO

DURAÇÃO PROVAS
Nº

QUESTÕES
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

Língua Portuguesa 30 300 pontos
12/06/2011 9 h 4h

Matemática 20 200 pontos

7.4. PROEJA – VAGAS REMANESCENTES

DATA
HORÁRIO

DE
INÍCIO

DURAÇÃO PROVAS Nº QUESTÕES
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

Língua Portuguesa 10 100 pontos

Matemática 10 100 pontos

Física 06 60 pontos

Química 06 60 pontos

Biologia 06 60 pontos

Geografia 06 60 pontos

12/06/2011 9 h 4h

História 06 60 pontos

CÓDIGO DO LOCAL DA PROVA
(marque a opção de interesse)

LOCAIS DA PROVA CÓDIGO
VITÓRIA 01
COLATINA 03

7.5.  O(A)  candidato(a)  deverá  comparecer  ao  local  da  prova  1  (uma)  hora  antes  de  seu  início,
munido(a)  do documento oficial  de identificação com o qual se inscreveu ou Cartão de Identificação,
conforme item 8, caneta esferográfica azul escuro ou preta, lápis e borracha.

7.6. O(A) candidato(a) somente poderá deixar a sala de provas após 1 (uma) hora do seu início.
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7.7. Durante a realização das provas é expressamente proibida a comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como o uso de boné, livros, revistas, folhetos,
impressos, anotações, celulares (mesmo que desligados), calculadora ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos de comunicação ou de consulta.  Não será permitido também o porte de qualquer tipo de arma.

7.9 O(A) candidato(a) deverá  ler as  instruções contidas na capa da prova antes de  iniciá-la. Caso
constate alguma irregularidade, deverá informar imediatamente ao fiscal de sala.

7.10. O Cartão-resposta é  semelhante ao volante da Loto e  será  lido por  leitora óptica. A marcação das
respostas deve  ser  feita,  obrigatoriamente,  com  caneta  esferográfica  de  tinta  preta  ou  azul  escuro,
preenchendo-se totalmente o campo de resposta.  O Ifes não se responsabilizará por problemas de leitura
que advierem da marcação inadequada ou da utilização de caneta de cor de tinta não especificada.

7.11.Serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os prejuízos advindos das marcações feitas
incorretamente no Cartão-resposta, como dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de
marcação não preenchido integralmente.

7.12. O conteúdo exigido para as provas está relacionado neste Edital.

7.13. Na  hipótese  de  ser  anulada  alguma  questão,  o  seu  valor  em  pontos  será  computado  a  favor
de  todos os candidatos.

7.14. No  caso  de  alteração  do  gabarito,  os  pontos  da  questão  serão  considerados  apenas  a  favor
dos candidatos cujas respostas coincidirem com as do gabarito alterado.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Será classificado(a) o(a) candidato(a) que atender aos requisitos exigidos neste Edital, sendo o direito
à vaga estabelecido pela ordem decrescente de pontos, até completar o número de vagas de cada curso,
permanecendo os demais classificados como suplentes.

8.2. Será ELIMINADO(a)  o(a) candidato(a) que:
a) faltar à prova;
b) abandonar o local de prova sem autorização ou deixar o local de prova sem o acompanhamento do
fiscal;
c) mantiver   conduta   incompatível   com  a   condição   de   candidato   ou   ser   descortês   com
qualquer pessoa incumbida da realização do Processo Seletivo;
d) for surpreendido(a), durante a realização da prova, em comunicação com outro(a) candidato(a);
e) sair do local da prova sem entregar o Cartão-resposta.
f) não permitir sua identificação;
g) não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares;
h) obtiver nota zero em todas as disciplinas que compõem a prova objetiva deste Processo Seletivo.

8.3. Em caso de EMPATE  na pontuação final entre os candidatos, o desempate se dará da seguinte
forma:
a) maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa:
b) maior número de pontos na prova de Matemática;
c) menor número de inscrição.

9. DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS E RECURSOS
8.1 O gabarito será  divulgado  no dia  13/06/2011,  via Internet no site http://www.ifes.edu.br/Quero ser
aluno do IFES/Processo Seletivo Simplificado 22.
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9.2. Nos dias 13 e 14/06/2011, o(a) candidato(a) poderá interpor  recurso  fundamentado,  por  escrito  e
amparado  em  bibliografia  pertinente, contra  qualquer  questão  da prova, destinado à Gerência de
Processos de Seleção do Ifes e registrado no Setor de Protocolo dos Campi de Vitória e Colatina. O
recurso deverá ser feito em formulário próprio, disponível no Anexo III deste  Esdital.

9.3 O resultado dos recursos a que se refere o subitem anterior será divulgado até o dia 27/06/2011, no
site http://www.ifes.edu.br/Quero ser aluno do IFES/Processo Seletivo Simplificado 22.

9.4. A divulgação do  resultado  final do Processo Seletivo  está prevista para o dia  30/06/2011, no site
http://www.ifes.edu.br/Quero ser aluno do IFES/Processo Seletivo Simplificado 22 e nos Campi de
Colatina e Vitória .

9.5 No dia 01/07/2011, no site http://www.ifes.edu.br/Quero ser aluno do IFES/Processo Seletivo
Simplificado 22, o(a) candidato(a) poderá interpor recurso fundamentado e por escrito contra o Resultado
Final.

9.6 O  resultado dos  recursos a que  se  refere o  subitem anterior  será divulgado no dia 04/07/2011, no
endereço http://www.ifes.edu.br/Quero ser aluno do IFES/Processo Seletivo Simplificado 22.

9.7. O Ifes não fornecerá, sob hipótese alguma, o resultado por telefone.

10. DA MATRÍCULA
10.1. Os candidatos classificados  deverão  efetuar  a  matrícula  na  Coordenação  de  Registro
Acadêmico (Secretaria Escolar) do Campus para o qual se inscreveu, no dia 13 de julho de 2011, das 9h
às 16h.

10.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos:
a)Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia), no caso de aprovados no processo seletivo
do PROEJA – INGRESSANTES 1º PERÍODO
b)Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia ), no caso de aprovados no processo seletivo do
PROEJA – VAGAS REMANESCENTES;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento e Carteira de Identidade (original e cópia);
d) Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes  (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) Certificado  de  Reservista,  Dispensa,  ou  Isenção,  no  caso  de  candidatos  do  sexo  masculino,
maiores  de 18(dezoito) anos  (original e cópia simples);
h) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (original e cópia simples);
i)Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com tradução feita por tradutor juramentado;
j) 01 (uma) fotografia 3x4 de frente recente e colorida;
k) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e cópia);
l)Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro.

10.3. O candidato classificado  que  já  estiver matriculado  em  outro  curso  técnico  no  Ifes
deverá fazer opção por um dos cursos, uma vez que não é permitida mais de uma matrícula na
instituição.

11.4. 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.

11.5. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados.
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11.6. Caso  as  vagas  não  sejam  preenchidas,  o  Ifes  convocará  os  suplentes,  por telefone ou
telegrama, seguindo  rigorosamente  a  ordem  de classificação.

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

11.8. 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.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.  É  de  responsabilidade  do(a)  candidato(a)  o  conhecimento  do  Regulamento  da  Organização
Didática  dos Cursos Técnicos do Ifes, disponível no endereço www.ifes.edu.br.

12.2. As comunicações entre Gerência de Processos de Seleção e os candidatos serão feitas por meio do
endereço eletrônico  www.ifes.edu.br  ou  via  mensagem  eletrônica,  enviadas  para  o  endereço  que
constar  na inscrição.

12.3. O  transporte dos alunos para os Campi do  Ifes, para  fins de estudo, será de  responsabilidade dos
pais ou do próprio aluno.

12.4. Os documentos relativos ao Processo Seletivo 22 2011 serão guardados por um período de 12(doze)
meses após a divulgação do resultado final.

12.5. Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  este  Edital  por  irregularidade  na  aplicação
da  legislação pertinente, devendo protocolar o pedido NOS Campi de Colatina e/ou Vitória, até 05(cinco)
dias úteis após sua publicação.

12.6.  A  declaração  falsa  ou  inexata  dos  dados  constantes  na  ficha  de  inscrição,  bem  como  a
apresentação   de documentos  falsos  ou  inexatos,  determinará  o  cancelamento  da  inscrição  ou  a
anulação  de  todos  os  atos decorrentes,  em  qualquer  época.  O  Ifes  não  se  responsabilizará  por
quaisquer  atos  ou  fatos  decorrentes  de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos
fornecidos pelo(a) candidato(a).

12.7.  Este Manual,  pela    legislação,  tem  força  de  lei,  bem  como  as  orientações  contidas  nos
Instrumentos  de Aplicação  (Cadernos  de  Provas  e Cartão Resposta)  e,  para  todos  os  efeitos,  as
determinações  neles  contidas  se complementam com o Edital oficialmente divulgado.

12.8. A efetivação da  inscrição do candidato atesta, para  todo e  qualquer efeito, a  ciência e aceitação de
todas as normas estabelecidas  para este Processo Seletivo, das quais, em momento algum, poderá alegar
desconhecimento.

12.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Processos de Seleção em conjunto com a Pró-
Reitoria de Ensino do Ifes.

12.10. Na hipótese de o candidato necessitar ausentar-se da sala de provas, por qualquer motivo,  só
poderá fazê-lo acompanhado por um fiscal. Contudo, após a saída definitiva (devolução do cartão-
resposta) o candidato ficará impossibilitado de utilizar bebedouros e banheiros.

Vitória, 08 de maio de 2011.

Denio Rebello Arantes
Reitor Pró-Tempore do Ifes
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PARA OS INGRESSANTES DO 1º PERÍODO

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Interpretação de textos diversos;
2. Morfossintaxe dos períodos simples e composto (classes, funções, empregos e estruturações sintáticas);
3. Emprego e correlação verbal;
4. Funções da linguagem;
5. Níveis de linguagem;
6. Semântica: significação das palavras (antonímia e sinonímia; denotação e conotação; ambigüidade)
7. Figuras de linguagem.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
NICOLA, José de;  INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da  língua portuguesa. São Paulo:
Scipione, 1999.
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2000.
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de Linguagem. Leitura e produção de  textos. São Paulo:
Scipione, 2001.

MATEMÁTICA:
1.  Números e Operações: Números  naturais;  operações  aritméticas  (adição,  subtração,  multiplicação, 
divisão, potenciação  e  radiciação);  Números  inteiros;  Números  racionais;  Proporcionalidade.
2. Álgebra: Uso da letra como incógnita e como variável; Generalizações algébricas; Problemas
envolvendo Equações do 1º grau.
3. Espaço e forma: Visualização e planificação de sólidos geométricos; Polígonos; Círculo e
circunferência; Teorema de Pitágoras.
4. Grandezas  e medidas: Medidas  de  comprimento;  Cálculo  da medida  de  perímetros  e  áreas  de 
figuras  planas; Transformações de unidades de medidas de comprimento, área e volume.
5. Tratamento da informação: Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Médias aritméticas;

REFERÊNCIAS
BIGODE, Antonio José Lopes. Matemática hoje é feita assim: 5ª a 8ª série. São Paulo: FTD. 2000.
BORDEUX, Ana Lúcia et al. Matemática na vida e na escola: 5ª a 8ª série. São Paulo: Editora do Brasil.
1999.
IMENES, Luiz Márcio. LELLIS, Marcelo. Matemática para todos: 5ª a 8ª série. São Paulo: Scipione,
2002.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PARA – VAGAS REMAN ESCENTES

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Interpretação de textos diversos;
2. Morfossintaxe dos períodos simples e composto (classes, funções, empregos e estruturações sintáticas);
3. Linguagem literária: figuras de linguagem;
4. Sintaxe de concordância e de regência;
5. Uso do acento indicativo de crase;
6. Funções da linguagem;
7. Níveis de linguagem;
8. Semântica: significação das palavras (antonímia, homonímia, paronímia e sinonímia; ambigüidade);
9. Ortografia.

REFERÊNCIAS:
NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da língua portuguesa. São Paulo: Scipione,
1999.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e prática. São Paulo: Atual,1982.
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2000.
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de Linguagem. Leitura e produção de textos. São Paulo: Scipione,
2001.

MATEMÁTICA
1. Trigonometria: Funções circulares diretas; Relações fundamentais e derivadas; Transformações
trigonométricas; Equações e inequações trigonométricas; Aplicações nos triângulos.
2. Álgebra: Estudo completo das funções de 1º e 2º graus; Estudo completo da função modular; Estudo completo
da função exponencial; Estudo completo da função logarítmica; Progressão aritmética; Progressão geométrica;
Matrizes Determinantes; Sistemas lineares; Analise combinatória; Binômio de Newton.
3. Geometria espacial: Relações métricas e cálculo de áreas e volume em prismas; Pirâmides; Cilindros; Cones;
Esferas;
Tronco de pirâmides e de cones; Sólidos de revolução; Sólidos semelhantes; Princípio de Cavaliere; Inscrição e
circunscrição de sólidos.

SUGESTÔES BILIOGRÁFICAS :
-DANTE, luiz Roberto. Matemática – Contexto & Aplicações: Ensino médio. São Paulo: Ática,2004. 3V
-GIOVANNI, josé Ruy. BONJORNO, josé Roberto. Matemática: Uma nova abordagem: Ensíno médio. São
Paulo: FTD, 2000. 3V
-IEZZI, Gelson e outros. Matemática: Ciência e aplicações: Ensino médio. São Paulo: Atual, 2004. 3V
-MACHADO, Antônio dos Santos. Matemática: temas e metas. São Paulo: Atual, 1986. 6V.

FÍSICA
1. Cinemática Escalar e Vetorial
2. As Leis de Newton
3. Gravitação Universal
4. Hidrostática
5. Conservação da Energia Mecânica
6. Conservação da Quantidade de Movimento
7. Temperatura e Dilatação
8. Calorimetria
9. As leis da termodinâmica
10. Mudança de Fase
11. Reflexão e Refração da Luz

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS :
-ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da. Curso de física. São Paulo: Scipione, 4ª ed.,
1977.
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-RAMALHO, Jr. Francisco. FERRARO, Nicolau Gilberto. SOARES, Paulo Antônio de. Os Fundamentos da
física.
São Paulo: Moderna, 3v, 6ª ed., 1994

QUÍMICA:
1. Estrutura atômica: modelos atômicos, estrutura fundamental da matéria, números quânticos, distribuição
eletrônica em átomos no estado fundamental e em íons, semelhanças atômicas.
2. Classificação periódica: configurações eletrônicas dos elementos químicos de acordo com o posicionamento
dos mesmos na tabela periódica, propriedades periódicas.
3. Ligações químicas: teoria do octeto, ligação iônica, ligação simples e coordenada (dativa) e ligação metálica,
polaridade das ligações, número de oxidação, forças intermoleculares, estruturas e propriedades das substâncias,
geometria molecular.
4. Funções inorgânicas: conceitos, propriedades físicas e químicas, formulação e nomenclatura.
5. Reações químicas inorgânicas: classificação, representação das reações, ocorrência e balanceamento.
6. Cálculos químicos: Leis ponderais e volumétricas, número de Avogadro, mol, massa molar e volume molar.
7. Estequiometria: cálculo de fórmula percentual, mínima e molecular, estequiometria das reações, reações com
reagentes limitantes, rendimento e grau de pureza.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS :
FELTRE, Ricardo. Fundamentos da Química. Vol. único. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2005.
FONSECA, Marta Reis Marques da. Interatividade Química. São Paulo: FTD, 2003.
PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano – Vol. único.
3ª ed. São Paulo: Moderna, 2007.
USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Química, Vol. único – Química Geral. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

BIOLOGIA:
1. Bioquímica celular - Água, Sais Minerais, Vitaminas, Carboidratos, Lipídios, Proteínas, Ácidos Nucléicos:
propriedades e funções.
2. Citologia - Membrana Plasmática: composição, função e transporte; Citoplasma e Núcleo: estruturas e funções;
Código Genético e Síntese Protéica; Mitose e Meiose.
3. Seres vivos – Vírus e Reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animmalia : características gerais, importância
econômica e ecológica; Principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes.
4. Fisiologia humana – Sistemas digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, endócrino, reprodutor e
imunológico (órgãos componentes, funções e principais distúrbios).
5. Genética - Conceitos básicos; 1ª e 2ª leis de Mendel; Heredograma; Probabilidade; Herança dos grupos
sanguíneos; Biotecnologia.
6. Evolução - Evidências e Teorias evolutivas (Lamarck, Darwin e Neodarwinismo).
7. Ecologia - Conceitos básicos; Cadeia e Teia alimentar; Ciclo da matéria; Relações ecológicas entre os seres
vivos; Desequilíbrios ambientais (causas, consequências e sustentabilidade).

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS :
AMABIS & MARTHO. Biologia das células. Volume 1- 2ª edição. São Paulo: Moderna, 2004.
AMABIS & MARTHO. Biologia dos organismos. Volume 2- 2ª edição. São Paulo: Moderna, 2004.
AMABIS & MARTHO. Biologia das populações. Volume 3 - 2ª edição. São Paulo: Moderna, 2004.
CÉSAR & SEZAR. Biologia. Volume 1, 2 e 3 - 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2005.
Lopes, S. Bio. Volume 1, 2 E 3 - 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2006.

HISTÓRIA
1. A pólis grega
2. Formação e desagregação do Império Romano
3. O Feudalismo
4. Reforma, Contrarreforma e Renascimento
5. O Império ultramarino português e a conquista do Novo Mundo
6. Confronto entre o mundo europeu e as populações autóctones
7. O mundo africano e a construção do espaço negro nas Américas
8. O Iluminismo e a Revolução Francesa
9. A crise do sistema colonial nas Américas
10. Da manufatura às máquinas: etapas da Revolução Industrial e da urbanização.
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11. A formação das nações latinoamericanas no século XIX
12. O Imperialismo dos séculos XIX e XX e a partilha da África e da Ásia
13. Os nacionalismos e as guerras mundiais do século XX
14. A hegemonia dos EUA na América Latina e no mundo: de Monroe a Bush
15.As transformações sociais, políticas e econômicas do Brasil no século XX.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
AQUINO , Rubin Santos Leão et alii História da Sociedade Americana São Paulo, Ao Livro Técnico. 1978.
AQUINO et alii. História das Sociedades  das  sociedades  modernas  as  sociedades  atuais.  São  Paulo,  Ao  Livro
Técnico.
ARRUDA, José Jobson de. História Moderna e Contemporânea. São Paulo. Ática. s.d. História do Brasil. São
Paulo.  Atual.  S.d.
HUBERMAN,  Leo. História  da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro.
KOSHIBA, Luis. PEREIRA, Denise M. F. História do Brasil. São  Paulo. Atual. s.d.
MARQUES, Adhemar Martins  et  alii. História.  Belo Horizonte,  Lê.  3.v.  s.d.
MENDES,  Jr.Antônio et alii. Brasil História. Texto e Consulta. São Paulo, 4 volumes, Brasiliense.
MOTA, Myrian Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. 1. ed. São Paulo:
Moderna , 2005.

GEOGRAFIA
 1. A dinâmica do espaço geográfico
A fisionomia da superfície terrestre;As conquistas  tecnológicas e a alteração do equilíbrio natural;Ações em defesa
do  substrato natural e da qualidade de vida;Informações e  recursos:  representação dos  fatos  relativos à dinâmica
terrestre.
2. Brasil: Dinâmica da Natureza. Relevo, clima, Hidrografia, vegetação, domínios morfoclimáticos, unidades de
conservação;
3. O mundo em transformação: as questões econômicas e os problemas geopolíticos
Um mundo que se abre;Um mundo que se fecha;Tensões,conflitos, guerras;Mapas, índices, taxas
4.O homem criador de paisagem/modificador do espaço
O espaço geográfico produzido/apropriado;A paisagem  rural;A paisagem urbana;A população mundial: estrutura,
dinâmica e problemas.
5.O território brasileiro: um espaço globalizado
Nacionalidade e identidade cultural; A questão ambiental no Brasil; O problema das comunicações num  território
muito extens; A ocupação produtiva do território

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008
MORAES, Paulo Ribeiro. Geografia Geral do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Harbra. 2005.
MOREIRA, Joao Carlos e SENE, Eustáquio de. Geografia. Volume Único.São Paulo. Scipione,2005.
VESENTINI, José Willian. Geografia : O mundo em trnsição. 1ª.ed. São Paulo: Ática, 2009.
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INFORMAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇ ÃO

CÓDIGO DOS ESTADOS
Bahia 71 Minas Gerais 73 São Paulo 75
Espírito Santo 72 Rio de Janeiro 74 Outros 76

CÓDIGO DAS CIDADES
Água Doce do Norte 001 Guaçuí 018 Rio Bananal 035
Águia Branca 002 Guarapari 019 Santa Leopoldina 036
Alegre 003 Ibatiba 020 Maria de Jetibá 037
Alfredo Chaves 004 Ibiraçu 021 Santa Teresa 038
Anchieta 005 Iconha 022 São Domingos do Norte 039
Aracruz 006 Itapina 023 São Gabriel da Palha 040
Baixo Guandu 007 Itapemirim 024 São Mateus 041
Barra de São Francisco 008 Jaguaré 025 Serra 042
Cachoeiro do Itapemirim 009 João Neiva 026 Sooretama 043
Cariacica 010 Linhares 027 Vargem Alta 044
Castelo 011 Marataízes 028 Venda Nova 045
Colatina 012 Marechal Floriano 029 Viana 046
Conceição da Barra 013 Marilândia 030 Vila Pavão 047
Conceição do Castelo 014 Nova Venécia 031 Vila Valério 048
Domingos Martins 015 Pancas 032 Vila Velha 049
Ecoporanga 016 Pedro Canário 033 Vitória 050
Fundão 017 Piúma 034 Outras 051

QUESTIONÁRIO SÓCIO / ECONÔMICO / EDUCACIONAL / CULT URAL

 (favor marcar somente uma alternativa-Preenchimento obrigatório)

1-Estado Civil:
0 - Solteiro(a) // 1 - Casado(a) // 2 - Viúvo(a) // 3 - Separado(a) // 4 - Divorciado(a) // 5 - Outros

2-Faixa Etária:
0 - 13 a 15 anos // 1 - 16 a 18 anos // 2 - 19 a 21 anos // 3 - 22 a 30 anos // 4 - 31 ou mais anos

3-Qual é a sua área de procedência
0 - Urbana // 1 - Rural

4- Segundo critérios do IBGE, como você se identifica:
0 - Amarelo // 1 - Branco // 2 - Pardo // 3 - Afrodescendente // 4 - Indígena

5-Grau de instrução:
0 - Ensino Fundamental //   1 - 1º ano do Ensino Médio //  2 - 2º ano do Ensino Médio //  3 - 3º ano do Ensino Médio
4 - Ensino Médio completo // 5 - Superior // 6 - Pós – Graduação

6- Qual a sua religião?
0 - Católica // 1 - Evangélica  // 2 - Pentecostal // 3 - Muçulmana // 4 - Judaica // 5 - Espírita // 6 - Ateu // 7 - Outras

7- Sistema de Ensino em que estudou ou estuda:
0 – Municipal // 1 – Estadual // 2 - Federal // 3 - Privado // 4 –Privado com bolsa // 5 - Outros

8- É portador de deficiência?
0 - Não // 1 - Visual // 2 - Auditiva // 3 - Motora // 4 - Mental // 5 - Outras
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9- Você tem domínio de outro idioma?
0 - Inglês // 1 - Espanhol // 2 - Francês // 3 - Italiano // 4 - Alemão // 5 – Nenhum // 6 - Outro

10-Qual o meio de transporte que você utilizará para vir à Escola?
0 - Ônibus // 1 - Automóvel // 2 - Motocicleta // 3 - Bicicleta // 4 - A pé // 5 - Outros

11- Quanto tempo de percurso você levará para chegar à Escola?
0 - Menos de 30 minutos // 1 - De 30 minutos a 1 hora // 2 - De 1 a 2 horas // 3 - Mais de 2 horas

12- Você é atendido por algum deste programa Governamental?
0 – Auxilio-desemprego// 1 –Bolsa-família  // 2 – Pro-jovem // 3 - PROUNI // 4 – Nenhum // 5 - Outros

13- Qual a atividade de lazer que você mais pratica?
0 - Leitura // 1 - Viagem // 2 - Cinema // 3 - Teatro // 4 - Museu // 5 - Esportes // 6 - Praia // 7 - Shopping // 8 - Nenhuma

14- Você acessa a Internet:
0 - Em sua residência // 1 - Em seu trabalho // 2 - Na escola // 3 - Outros // 4 - Não tenho acesso a Internet
15- Qual o tipo de leitura que você mais pratica?
0 - Jornais // 1 - Revistas técnicas // 2 - Revistas não técnicas // 3 - Livros // 4 - Internet // 5 - Nenhum

16- Qual o tipo de atividade que você exerce?
0 - Indústria  // 1 - Serviços // 2 - Comércio // 3 - Autônomo // 4 - Serviço público // 5 - Estagiário // 6 - Não Trabalho

17- Qual o principal motivo que o levou a optar pelo curso?
0 - Ensino gratuito //  1 - Preparação para ingresso na Universidade // 2 - Opção da  maioria dos colegas // 3 - Imagem da
Escola perante a Comunidade //   4 - Influência de colegas que estudam na Escola //    5 - Imposição dos familiares //
6 - Ausência de vagas em outras Escolas // 7 - Preparação para o trabalho

18- Em relação ao seu grupo familiar, cite o número de pessoas que possuem atividades remuneradas igual ou superior
ao salário mínimo   ( inclusive pensões ou atividades da economia informal ):
0 - Uma ou duas pessoas // 1 - Três pessoas // 2 - Quatro pessoas // 3 - Cinco ou mais pessoas

19- Número de pessoas que moram na mesma casa com você:
0 - 1 a 2 // 1 - 3 a 4 // 2 - 5 a 6 // 3 - 7 a 8 // 4 - 9 a 10 // 5 - 11 a 12 // 6 - mais de 12

20- Qual a renda de seu grupo familiar?
Obs: Somar com o seu todos os salários brutos dos membros de sua família que trabalham e que estejam morando na mesma
casa em que você mora.
0 - < 0,5 salário mínimo // 1 - >0,5 <1 salário mínimo // 2 - >1 <1,5 salários mínimos // 3 - >1,5 <2,5 salários mínimos // 4 -
>2,5 <3 salários mínimos // 5 - >3 salários mínimos // 6 - De 7 a 10 salários mínimos // 7 - De 11 a 15 salários mínimos // 8 -
De 16 a 20 salários mínimos // 9 - Mais de 20 salários mínimos

21-Qual a situação de sua habitação?
0 - Própria // 1 - Financiada // 2 - Alugada // 3 - Cedida // 4 - Outros

22- Especifique o tipo de sua habitação:
0 - Casa de alvenaria  // 1 - Casa de madeira // 2 - Apartamento // 3 - Outro tipo

23- Gastos com aluguel ou financiamento:
0 - Nenhum // 1 - Até 1 salário mínimo // 2 - De 1 a 5 salários mínimos // 3 - De 5 a 10 salários mínimos //
4 - De 11 a 20 salários mínimos // 5 - Acima de 20 salários mínimos

24- Qual o nível de instrução de seu pai?
0 - Falecido //  1 - Sem escolaridade //  2 - Ensino Fundamental incompleto //  3- Ensino Fundamental completo //
4 - Ensino Médio incompleto // 5 - Ensino Médio completo // 6 - Superior // 7 - Pós – Graduação // 8 - Desconhecido

25- Qual a situação empregatícia de seu pai?
0 - Falecido // 1 - Autônomo // 2 - Desempregado // 3 - Empregado com carteira assinada // 4 - Afastado por motivo de
acidente/doença // 5 - Funcionário público federal // 6 - Funcionário público estadual // 7 - Funcionário público municipal // 8 -
Aposentado // 9 - Não sabe

26- Qual o nível de instrução de sua mãe?
0 - Falecida //  1 - Sem escolaridade //  2 - Ensino Fundamental incompleto //  3- Ensino Fundamental completo //
4 - Ensino Médio incompleto // 5 - Ensino Médio completo // 6 - Superior // 7 - Pós – Graduação // 8 - Desconhecido
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27- Qual a situação empregatícia de sua mãe?
0 - Falecida // 1 - Autônomo // 2 - Desempregado // 3 - Empregado com carteira assinada // 4 - Afastado por motivo de
acidente/doença // 5 - Funcionário público federal // 6 - Funcionário público estadual // 7 - Funcionário público municipal // 8 -
Aposentado // 9 - Não sabe

28- Você possui computador em casa?
0 - Sim // 1 – Não

29- Utiliza e-mail?
0 - Sim // 1 – Não

30 - Você é a favor do sistema de cotas?
0 - Sim  // 1 - Não  // 2 - Não tenho opinião formada
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ANEXO I do EDITAL 22 2011

PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO OFICIAL DA ESCO LA

DECLARAÇÃO

DECLARO , para fins de isenção de taxa de inscrição no Processo Seletivo 22 2011, do Instituto Federal
do Espírito Santo-Ifes,   que______________________________________________________________,

(nome do(a) candidato(a))

cursou as ______(cinco) séries do Ensino (Fundamental e Médio, nas seguintes Instituições de Ensino:

Série Ano Nome da Instituição de Ensino Município UF

Por ser expressão da verdade, firmo e assino a presente para que a mesma produza seus efeitos legais e de

direito.

___________________________, ______ de _________________ de 2011.

_______________________________________                     ___________________________________

Assinatura e carimbo do(a) responsável pelo                                   Assinatura e carimbo do(a) diretor(a)

          setor de registro escolar                                                                    da Instituição de Ensino
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ANEXO II do EDITAL 22 2011

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
(Período : 09 a 31 de maio de 2011)

Preencha corretamente as informações abaixo e encaminhe juntamente com toda a documentação exigida no Edital,
à Gerência de Processos de Seleção, para que seja analisada a possibilidade de atender à sua necessidade da melhor
forma possível. Após o prazo estabelecido em Edital as solicitações não serão atendidas.

Nome do(o) candidato(a):
Número de Inscrição:
Endereço:
Telefone Fixo:                                            Celular:                                  Email:
Curso Pretendido:
1. NECESSIDADE VISUAL (Não serão considerados como necessidade especial visual os distúrbios de
acuidade visual e passíveis de correção):
(  ) cego (  ) baixa visão
Recursos Necessários Para A Realização Da Prova (Especificar):
A – Cegos:
(  ) Prova em braille
(  ) Ledor e copista – Aplicador especial que faz a leitura da prova e que transcreve as respostas das questões para
o candidato
(  ) Folhas brancas e limpas
B – Baixa Visão:
(  ) Lupa manual
(  ) Papel para rascunho
(  ) Prova ampliada: Indique o tipo de letra e o tamanho da fonte: _________________________________

2. NECESSIDADE AUDITIVA:  (  ) Surdez Total ( ) Surdez Parcial
    Uso de Aparelho :  (   ) sim             (   ) Não. Necessidade de Intérprete
3. NECESSIDADE MOTORA: Especificar : ______________________________________________

4. OUTRA NECESSIDADE ESPECIAL:
Especificar a necessidade: _________________________________________________________________
Especificar os recursos necessários para a realização da prova: ____________________________________

Estou ciente de que a Comissão Organizadora do Processo Seletivo atenderá ao solicitado levando em
consideração critérios de viabilidade e razoabilidade.
Em Anexo: (   ) Documento de identificação (obrigatório)
                   (    ) Atestado Médico com CID - Original (Obrigatório)

____________________________________                _____________________________________
           Local E Data                                  .                     assinatura do(a) candidato(a) ou responsável
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DECLARAÇÃO

DECLARO , _______________________________________________________________________ ,
nome do(a) candidato(a))

CPF: ______________________________________, CI. _____________________________, para fins
de inscrição no Processo Seletivo Simplificado 22 2011- PROEJA, que :

(      ) Não possuo o Ensino Médio;

(      ) Não concluí o Ensino Médio – Série(s) realizada(s)  _________________________.

Por ser expressão da verdade, firmo e assino a presente para que a mesma produza seus efeitos legais e de

direito, e estou ciente de que responderei legalmente pela informação prestada.

___________________________, ______ de _________________ de 2011.

_______________________________________

Assinatura do(a) candidato
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REQUERIMENTO DE RECURSO

Nome do(a) candidato(a)________________________________________________________________

Curso: ________________________________________Nº de Inscrição:_________________________

Questões nº : _________________________________________________________________________

FUNDAMENTAÇÃO:

_____/_____/___________.

______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

…......................................................................................................................................................................

Processo Seletivo dos Cursos Técnicos do Ifes

EDITAL 22 2011

1.  RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE RECURSO

Nome do(a) candidato(a):________________________________________________________________

Curso: _____________________________________________Nº de Inscrição:_____________________

Atendido por: _________________________________________________________________________

Assinatura do responsável pelo Protocolo: __________________________________________________

____/_____/________.


