
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 26 2011 - IFES/UAB – VAGAS REMANESCENTES

O Reitor  Pro 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 faz saber,  pelo presente edital, que estarão  
abertas, no período de 06/06 a 19/06/2011, as inscrições para o processo seletivo simplificado de alunos para os Cursos de 
Pós-graduação  Lato Sensu  em Educação Profissional e Tecnológica, Educação Profissional Integrada à Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos e Informática na Educação, na modalidade a distância, em 
nível de Especialização, para o preenchimento das vagas remanescentes do Processo Seletivo 20/2011, com ingresso no 
segundo semestre letivo do ano de 2011.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. Período de inscrição: de 06 de junho a 19 de junho de 2011.
1.2. Taxa de Inscrição: R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
1.3. Procedimento para inscrição: A inscrição só poderá ser realizada pela Internet e será OBRIGATÓRIO o número 
do CPF e da Carteira de Identidade. 
a)  acessar  o  site  www.ifes.edu.br –  Acessar:  Menu  Seleção\  Alunos\  Processo  Seletivo  2011\  Processo  Seletivo 
Simplificado 26; ou www.cead.ifes.edu.br – Acessar: Processo Seletivo\Aluno\2011\Edital 26/2011;
b)  ler  as  informações  do  edital/manual  do  candidato  e  só  depois  preencher  por  completo  a  ficha  de  inscrição  e  o 
questionário sócio/econômico/educacional/cultural, informando TODOS os dados;
c) dúvidas de preenchimento deverão ser esclarecidas por e-mail:  pseadposgraduacao@ifes.edu.br ou pelo  telefone (27) 
3331-2152;
d) após o preenchimento e confirmação da inscrição, o sistema pedirá para gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União).  
O candidato deverá imprimir a guia e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária até o dia 20 de Junho;
e) o ambiente de inscrição ficará aberto até às  23h59min do dia 19 de junho de 2011. Após esse período não serão 
permitidas novas inscrições
f)  Após  efetuar  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  o  candidato  deverá  enviar  a  documentação  escrita  no  item 4.4. 
juntamente com copia simples do comprovante de pagamento da GRU, para homologação da inscrição.
1.3.1. Documentação para a inscrição:
A documentação descrita nas letras a, b e c, a seguir, deverão ser enviar via Correios, em envelope lacrado e identificado,  
conforme o Anexo I,  somente por meio de  SEDEX  identificado o campus responsável pelo curso, para os endereços a 
seguir. A postagem da documentação deverá ocorrer até o dia 20 de junho de 2011, sendo indeferidas as inscrições com 
postagem posterior a esta data.
a) cópia simples, frente e verso, do diploma, de conclusão de curso de graduação, devidamente reconhecido, validado ou 
revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou por ele designado;
OBS: os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos, pela Instituição de Ensino Superior (IES), no ato da  
inscrição, poderão se inscrever, desde que apresentem declaração da IES, indicando a data de conclusão do curso e colação 
de grau. A data de colação de grau deverá ser anterior à data da inscrição no processo seletivo.
b) cópia simples da documentação comprobatória de experiência profissional para análise e pontuação, de acordo com o 
item 5.3.
c) cópia simples do comprovante de pagamento da GRU.

2. PRÉ-REQUISITO
O Processo Seletivo do Ifes para ingresso nos cursos de Pós-graduação na modalidade a distância é regido de acordo com o 
estabelecido neste edital e destina-se aos candidatos que possuem graduação em qualquer área de conhecimento.

3. DOS CURSOS E DAS VAGAS:
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional e Tecnológica

POLOS VAGAS CÓDIGO
Afonso Cláudio 19 223
Ecoporanga 15 225

mailto:pseadposgraduacao@ifes.edu.br
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=3b1e84e2abce44e88cb3a24927ec36cc&URL=http%3A%2F%2Fwww.cead.ifes.edu.br%2F
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=3b1e84e2abce44e88cb3a24927ec36cc&URL=http%3A%2F%2Fwww.ifes.edu.br%2F


Total 34

Curso: Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Educação  Profissional  Integrada  à  Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

POLOS VAGAS CÓDIGO
Mantenópolis 20 232
Total 20

Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação
POLOS VAGAS CÓDIGO

Conceição da Barra 03 237
Santa Leopoldina 10 239
Total 13

5  DA SELEÇÃO

5.1 A seleção ocorrerá conforme critérios apresentados no Edital completo a disposição nos sites www.cead.ifes.edu.br e 
www.ifes.edu.br.

O Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos nos sites: www.ifes.edu.br e www.cead.ifes.edu.br.

Vitória, 05 de junho de 2011
Denio Arantes Rabelo

Reitor
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