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O  Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus
Nova Venécia, 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 07/04/2017 a 24/04/2017, as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado da Ação de Extensão denominada “Curso de Formação e Gestão
Política”,  coordenado pelo  Campus  Nova Venécia  e  ofertado simultaneamente  em 22 (vinte  e  dois)
municípios do estado do Espírito Santo.

1. DO CURSO
1.1.  O “Curso de  Formação  e  Gestão Política”  do IFES  Campus  Nova Venécia,  coordenado pelo
professor Weverton Pereira do Sacramento, será ofertado  gratuitamente  aos candidatos  devidamente
inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital;
1.2. O “Curso de Formação e Gestão Política”  será ofertado nos municípios:  Alto Rio Novo, Águia
Branca,  Água  Doce  do  Norte,  Barra  de  São  Francisco,  Boa  Esperança,  Conceição  da  Barra,
Ecoporanga, Governador Lindemberg, Jaguaré, Mantenópolis, Montanha, Muqui, Nova Venécia,
Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Bananal, São Mateus, Serra, Vila Pavão, Vila Valério e Vila
Velha com cinquenta (50) vagas por município;
1.3. Os encontros presenciais poderão ser semanais,  quinzenais e/ou mensais sendo que ocorrerão no
período de 27 de abril de 2017 a 02 de dezembro de 2017 podendo acontecer no horário de 08h às 22h, de
segunda-feira a sábado; 
1.4 Os locais e salas de aula serão previamente divulgados aos candidatos matriculados. Essa divulgação
ocorrerá através de cartazes afixados em escolas estaduais, municipais e nos sindicatos de cada município
parceiro  onde  o  curso  será  ofertado e  também através  do e-mail  do  candidato informado  no  ato  da
inscrição on-line;
1.5.  O IFES  Campus  Nova Venécia se reserva ao direito de não ofertar o Curso em qualquer um dos
municípios em que não se obtiver o mínimo de 25 alunos, bem como de transferir vagas de um município
para o outro em casos de vagas ociosas.

2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO, PRÉ-REQUISITOS E CARGA HORÁRIA:
Curso Nº de vagas Público-alvo Pré-requisitos Carga

Horária

Formação e
Gestão Política

1100/
 50 vagas por

município

Lideranças comunitárias e sindicais,
integrantes de movimentos sociais,

ocupantes de cargos públicos e
pessoas da comunidade em geral.

Idade mínima de 16 anos
Escolaridade mínima:

primeiro grau incompleto 160 horas

3. SELEÇÃO
O processo de seleção dos cursistas seguirá os seguintes critérios:
3.1 Ordem de inscrição limitado ao número de vagas ofertadas;
3.2 As inscrições recebidas excedentes ao número de vagas serão classificadas em lista de espera;

4. INSCRIÇÃO
4.1  A  inscrição  será  realizada  exclusivamente  pela  internet,  através  do  endereço  eletrônico
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZ931kxIib4za8S41zqOBB6hQLBhPQx7GEggpbuEebCu
1Bg/viewform;
4.2 O ambiente de inscrição ficará disponível entre os dias 12 de abril de 2017 até às 16:00 horas do dia
24 de abril de 2017;
4.3 Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar a página da inscrição, conforme item 4.1 deste
edital,  preencher  e  enviar  o  formulário  on-line  com os  dados:  nome  completo,  data  de  nascimento,
número do CPF, e-mail, telefone para contato e escolher o município que deseja realizar o curso;
4.4 Caso o candidato não possua uma conta de e-mail, deverá providenciá-la, pois essa informação é
obrigatória no ato da inscrição on-line;
4.5 Enviar, obrigatoriamente, cópia digitalizada do documento com foto (RG ou CNH) e CPF para o e-
mail  dppge.nv@ifes.edu.br,  até  o  dia  24  de  abril  de  2017,  onde  o  assunto  do  e-mail  deverá  ser:
Documentação candidato referente ao edital 01/2017, Curso de Formação e Gestão Política. Indicar
no corpo do e-mail o município para o qual deseja se inscrever;
4.6 O não cumprimento do item 4.5 deste edital implicará na eliminação do candidato;
4.7 Não serão realizadas inscrições fora das datas e/ou horários previstos neste Edital.
4.8 O IFES não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas
técnicos e/ou congestionamentos das linhas de comunicação. 
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 5. MATRÍCULA
5.1 Os primeiros candidatos inscritos dentro do número de vagas por município estarão automaticamente
matriculados;
5.2 O aluno matriculado terá  sua matrícula  cancelada se  não comparecer,  sem justificativa legal,  ao
primeiro dia letivo e sua vaga será preenchida pelo primeiro candidato da lista de espera;
5.3 Caso as vagas não sejam preenchidas ou ocorra surgimento de vagas remanescentes,  os suplentes
serão convocados pelo telefone ou correio eletrônico informados no ato da inscrição on-line, seguindo
rigorosamente a ordem de inscrição.

6. RESULTADO
6.1 O resultado final do presente processo de seleção será divulgado, conforme data prevista neste edital,
através do endereço eletrônico http://ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia;
6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação do resultado
no endereço eletrônico http://www.ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia.

7. CERTIFICAÇÃO
7.1Terá  direito  a  certificado de  conclusão  de  curso  o  aluno que  obtiver  frequência  mínima  de  75%
(setenta e cinco por cento) e aproveitamento mínimo de 60%.

8. CRONOGRAMA
Publicação do edital 07 de abril de 2017
Retificação do edital 12 de abril de 2017
Período de inscrição (retificado) 07 a 24 de abril de 2017
Divulgação do resultado 26 de abril de 2017
Início das aulas 27 de abril de 2017
Previsão de término das aulas 02 de dezembro de 2017

9. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
9.1 O candidato que tiver mudança de endereço ou troca de número de telefone, após a inscrição, deverá
informar obrigatoriamente à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Campus Nova Venécia,
sob pena de perda do direito de reclamação (preclusão de direito), através do telefone (27) 3752-4337 ou
e-mail d  ppge.nv@ifes.edu.br;
9.2 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas neste
Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também
das decisões que possam ser tomadas pelo IFES Campus Nova Venécia, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento;
9.3 Não caberá qualquer recurso administrativo relativo aos resultados.
9.4  Os  casos  omissos  e  eventuais  dúvidas  de  interpretação  do  presente  edital  serão  dirimidos  pela
Coordenação do Curso.

EMANUEL CARVALHO DE ASSIS
Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

Portaria nº 1.683 - DOU 22.06.2016

WELLITON DE RESENDE ZANI CARVALHO
Diretor-Geral - Portaria 804 de 29/04/2014

 DOU de 15/05/2014

WEVERTON PEREIRA DO SACRAMENTO
Coordenador do Curso

mailto:dppge.nv@ifes.edu.br
mailto:dppge.nv@ifes.edu.br
http://ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia

