
 

 
 

NOTA AOS CANDITADOS DO PROCESSO SELETIVO 67/2021 
 

Informamos aos candidatos com inscrição homologada que a prova será realizada online pela plataforma 
Moodle, denominada AVA-IFES - Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFES, no site 
http://ava.cefor.ifes.edu.br, domingo, dia 06 de fevereiro de 2022, das 14h às 17h, conforme estabelecido 
no item 10 do edital. 
 
Reforçamos que o acesso ao ambiente de prova será por meio do CPF do candidato habilitado, sendo que  
as informações de acesso serão enviadas por e-mail cadastrado no GPS-PG, mesmo que o candidato já 
possua outro usuário na plataforma Moodle. 
 
A partir de hoje, dia 26 de janeiro de 2022, será disponibilizada a página para realização da prova do 
processo seletivo pelos candidatos. O IFES enviará orientações para o acesso ao sistema por e-mail 
institucional do IFES, individualmente a cada candidato. Acesse a página, denominada, “Processo seletivo 
67/2021 - Pós-Graduação lato sensu em Engenharia de Produção com ênfase em Tecnologias da Decisão”, 
pela opção “Cursos” do sistema. 
 
Orientamos aos candidatos para acessarem a plataforma antes da data de realização da prova oficial. 
Recomendamos a alteração da senha inicial fornecida por e-mail logo após o primeiro acesso. A 
recuperação de senha é útil no caso de esquecimento. 
 
Caso não receba orientações ou não consiga realizar o acesso ao sistema AVA-IFES até 15h00 de sexta-
feira, dia 28 de janeiro de 2022, pedimos por gentileza que entre em contato imediatamente pelo e-mail 
suporte.ppgep.car@ifes.edu.br para maiores orientações, utilizando o e-mail cadastrado no processo 
seletivo. As dúvidas sobre a utilização do sistema serão esclarecidas até 15h00 de sexta-feira, dia 04 de 
janeiro de 2021, pelo mesmo e-mail de suporte. 
 
E informamos que, no período de 26 a 02 de fevereiro de 2022, o candidato poderá realizar uma prova de 
treino no AVA-IFES para se ambientar ao uso da plataforma. A prova de treino contém questões fora da 
bibliografia do edital e não altera o resultado do concurso. 
 
Maiores informações estão disponíveis no edital e na página da prova no sistema. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Daniela da Gama e Silva Volpe Moreira de Moraes 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 67/2021 
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