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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02 /2017 – IFES

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 19 a 21 de Junho de 2017, as inscrições
para  o  Processo  Seletivo  Simplificado  da  Ação  de Extensão  denominada  “Curso  de  Formação  de
Professores – Educação Especial”, coordenado pelo  Campus  Nova Venécia e ofertado para 06 (seis)
municípios do estado do Espírito Santo.

1. DO CURSO
1.1. O “Curso de Formação  de Professores – Educação Especial”, do IFES Campus  Nova Venécia,
coordenado pela Pedagoga Cenira Peres da Silva Pereira,  será ofertado  gratuitamente  aos candidatos
devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital;
1.2. O “Curso de Formação de Professores – Educação Especial”, será ofertado para os  municípios:
Boa Esperança, Montanha, Nova Venécia, Pinheiros, Vila Pavão, São Gabriel da Palha  em um total
de 40 (quarenta) vagas .
1.3. Os encontros presenciais serão quinzenais e ocorrerão às terças-feiras, no período de 27 de junho a 21
de novembro de 2017 no horário de 13 h às 17 h. 
1.4 Os encontros presenciais serão realizados na Sala 01 do Ifes – Nova Venécia.

2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO, PRÉ-REQUISITOS E CARGA HORÁRIA:

Curso Nº de
vagas

Público-alvo Pré-requisitos
Carga

Horária

“Curso de

Formação de

Professores –

Educação

Especial”

40 vagas 

1º) Profissionais que atuam na educação básica

nos municípios de: 

Boa Esperança: 05 vagas

 Nova Venécia: 06 vagas

 Montanha - 06 vagas

Pinheiros- 05

São Gabriel da Palha- 05 vagas

 Vila Pavão -05 vagas

2º) Estudantes do curso de Geografia do IFES-

NV -  03

3º) Demais profissionais portadores de diploma

de nível superior em qualquer área do

conhecimento -05 vagas 

Possuir licenciatura em
qualquer área do

conhecimento e estar
atuando na Educação
Básica ou cursando

licenciatura no Ifes Nova
Venécia ou possuir

graduação em qualquer
área do conhecimento.

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- As inscrições serão realizadas no Ifes –  Campus Nova Venécia, no endereço: Rod. Miguel Curry



Carneiro, 799 – Santa Luzia – Nova Venécia – ES, no período de 19 a 21 de Junho de 2017, no horário de
8 h às 12 h e 13 h às 17 h, na Coordenadoria de Gestão Pedagógica – CGP.
4.2 O processo de inscrição no curso procederá por meio de edital externo e prosseguirá da  seguinte
maneira:
– Os interessados preencherão uma ficha de inscrição,  conforme Anexo I deste edital,  por ordem de
chegada,  a  qual  anexarão  as  cópias  simples  dos  documentos,  acompanhados  dos  originais  para
conferência, conforme discriminados abaixo:
a)Para todos os candidatos: Documento de Identificação com foto; CPF, Comprovante de Residência 
b) Profissionais que atuam na Educação Básica: Cópia do Diploma da Licenciatura em qualquer área do
conhecimento e comprovante de atuação na Educação Básica;
c) Estudantes do Curso de Geografia do Ifes – NV: Declaração de estudante do Curso de Geografia – Ifes
– NV;
d) Demais profissionais: Cópia de diploma de nível superior em qualquer área do conhecimento.

5. MATRÍCULA
5.1 Os primeiros candidatos inscritos dentro do número de vagas por município estarão automaticamente
matriculados;
5.2 O aluno matriculado que não comparecer no primeiro dia letivo, sem justificativa legal no prazo de 48
horas, terá sua matrícula cancelada;
5.3 Caso as vagas não sejam preenchidas ou ocorra surgimento de vagas remanescentes,  os suplentes
serão  convocados  por  telefone  ou  correio  eletrônico,  informados  no  ato  da  inscrição,  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 14 de Junho de 2017
Período de inscrição 19 a 21 de Junho de 2017
Divulgação do resultado 22 de Junho de 2017
Início das aulas 27 de  de Junho de 2017
Previsão de término das aulas 21 de Novembro de 2017

9. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
9.1  O candidato  que  tiver  mudança  de  endereço  eletrônico  ou  troca  de  número  de  telefone,  após  a
inscrição, deverá informar obrigatoriamente à Coordenadoria do Curso de Formação de Professores –
Educação Especial do Campus Nova Venécia, sob pena de perda do direito de reclamação (preclusão de
direito), através do telefone (27) 3752-4338.
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

CENIRA PERES DA SILVA PEREIRA
Coordenadora do Curso

http://ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia
http://www.ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia


ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Edital 02/2017 - Curso de Extensão: Curso de Formação de Professores – Educação especial

Dados do (a) candidato (a)

Nome completo:

CPF: RG: Telefone:

Endereço:

Qual o seu perfil?( marcar apenas um)

(   ) Profissional da Educação Básica

(   ) Discente da graduação Geografia

(   ) Outro tipo de público

Documentos entregues no ato da inscrição:

(  ) cópia RG        (   ) Comprovante de residência

(  ) Cópia CPF     (   )  Cópia Diploma de 
Graduação

(  ) Comprovante de atuação na Educação Básica

(  ) Declaração de Estudante

Data ___/____/_____

_________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

Data ___/____/_____

Comprovante de Inscrição

Nome do candidato:

O (a) candidato (a) supracitado (a) encontra-se inscrito e aguardando confirmação de matrícula no Curso 
de Formação de Professores – Educação Especial, que será ministrado no Ifes – campus Nova Venécia
no período de 27 de junho a 21 de novembro de 2017.

_________________________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

INSCRIÇÃO Nº:

INSCRIÇÃO Nº:


