
EDITAL 07/2022, DE 11 FEVEREIRO DE 2022

RETIFICAÇÕES

ONDE SE LIA:

1.1 O público-alvo deste edital, observada a reserva de vagas para o polo do Ifes campus Colatina,
conforme item 4.7 deste Edital, são os diplomados em curso de graduação de qualquer área de
conhecimento, cujo diploma seja devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão
competente do Ministério da Educação (MEC) ou designado por este, e que atuam ou tenham interesse
em atuar em cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas redes estaduais.

_____________________

4.7 Considerando o vínculo do curso DocentEPT com o campus Colatina do Instituto Federal do Espírito
Santo, bem como o custeio, pelo Ifes, dos recursos destinados ao polo alocado no referido campus, as
100 vagas designadas ao polo Ifes campus Colatina serão reservadas exclusivamente a: servidores do Ifes
campus Colatina, servidores do Ifes campus Itapina e servidores das redes públicas municipal e estadual,
mediante comprovação, atendendo a demanda local.

_____________________

5.3.15 Os candidatos que concorrerão às vagas polo Ifes campus Colatina deverão enviar, também,
documentação comprobatória de vínculo com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus
Colatina OU campus Itapina OU com as redes públicas municipal ou estadual de educação.

_____________________

ANEXO I - CRONOGRAMA

Nº ETAPA DATA

1 Publicação do edital 11/02/2022

2 Impugnação do Edital 11 a 15/02/2022

3
Inscrição com envio de documentos 14/02/2022 a 02/03/2022

4

Publicação da situação de inscrição.
Publicação da relação de habilitados para o sorteio.
Publicação da relação candidato/vaga.

07/03/2022

5 Realização do sorteio das vagas 10/03/2022

6 Publicação do link da gravação do sorteio eletrônico 11/03/2022

7 Classificação preliminar (resultado do sorteio) 14/03/2022



8
Período para análise documental dos candidatos
classificados via sorteio, conforme item 8.6

15/03 a 21/03/2022

9

Publicação das convocações dos candidatos inscritos como
autodeclarados pretos e pardos para o procedimento
complementar de verificação da autodeclaração.

23/03/2022

10

Realização do procedimento complementar de verificação da
autodeclaração (entrevista por videoconferência com
pretos e pardos e análise de documentos dos indígenas)

24 a 30/03/2022

11 Publicação do Resultado Parcial 04/04/2022

12 Período de recurso contra o Resultado Parcial 05 e 06/04/2022

13

Publicação do resultado dos recursos contra o Resultado
Parcial.

Publicação do Resultado Final.

08/04/2022

14
Período do curso

Acompanhar convocação em:
https://ept-ifes.selecao.net.br/

AGORA SE LÊ:

1.1. O público-alvo deste edital são os diplomados em curso de graduação de qualquer área de
conhecimento, cujo diploma seja devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão
competente do Ministério da Educação (MEC) ou designado por este, e que atuam ou tenham interesse
em atuar em cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas redes estaduais.

_____________________

4.7 SUPRIMIDO

_____________________

5.3.15 SUPRIMIDO

_____________________

ANEXO I - CRONOGRAMA

Nº ETAPA DATA

1 Publicação do edital 11/02/2022

2 Impugnação do Edital 11 a 15/02/2022

3
Inscrição com envio de documentos 14/02/2022 a 13/03/2022

4

Publicação da situação de inscrição.
Publicação da relação de habilitados para o sorteio.
Publicação da relação candidato/vaga.

15/03/2022

5 Realização do sorteio das vagas 18/03/2022

6 Publicação do link da gravação do sorteio eletrônico 19/03/2022

7 Classificação preliminar (resultado do sorteio) 22/03/2022

https://ept-ifes.selecao.net.br/


8
Período para análise documental dos candidatos
classificados via sorteio, conforme item 8.6

23/03 a 30/03/2022

9

Publicação das convocações dos candidatos inscritos como
autodeclarados pretos e pardos para o procedimento
complementar de verificação da autodeclaração.

01/04/2022

10

Realização do procedimento complementar de verificação da
autodeclaração (entrevista por videoconferência com
pretos e pardos e análise de documentos dos indígenas)

04/04 a 08/04//2022

11 Publicação do Resultado Parcial 12/04/2022

12 Período de recurso contra o Resultado Parcial 13 e 14/04/2022

13

Publicação do resultado dos recursos contra o Resultado
Parcial.

Publicação do Resultado Final.

19/04/2022

14
Período do curso

Acompanhar convocação em:
https://ept-ifes.selecao.net.br/

Colatina – ES, 02 de março de 2022.

Thiago Chieppe Saquetto
Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão

Ifes Campus Colatina.

https://ept-ifes.selecao.net.br/

