
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 1 2010 - IFES

O Reitor Pró Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,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 23 de
setembro a 07 de outubro de 2009, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado dos Cursos Técnicos Integrados, Cursos
Técnicos e  Cursos Superiores,  para os Campi de Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Nova Venécia,
Santa Teresa, São Mateus, Serra e Venda Nova do Imigrante, vagas para o 1º semestre do ano letivo de 2010.
1- Período de inscrição: 23 de setembro a 07 de outubro de 2009.
2- DAS INSCRIÇÕES :A inscrição poderá ser feita conforme procedimentos a seguir:
2.1. INTERNET – Para esta forma de inscrição será obrigatório o uso da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa
Física (CPF ) SOMENTE DO CANDIDATO:
a)Acessar o site www.ifes.edu.br – Acessar: SELEÇÃO/ALUNOS – Processo Seletivo 2010;
b)Preencher por completo a ficha de inscrição informando TODOS os dados, de acordo com as instruções;
c) Gerar a GRU(Guia de Recolhimento da União) no link www.stn.fazenda.gov.br. Seguindo os passos: acessar o portal SIAFI, em
seguida clicar em Guia de Recolhimento da União,  Impressão - GRU, preenchendo os campos com as      seguintes informações: UG:
153011, Gestão: 15207, Código Recolhimento: 28832-2, Número de Referência: 41, Competência (mês/ano em que for efetuar o
pagamento), Vencimento (o dia em que for efetuar o pagamento). Após o preenchimento clique em Emitir GRU e efetuar o
pagamento somente nas Agências do BANCO DO BRASIL.
d)Enviar eletronicamente o formulário de inscrição, procedimento que irá gerar o seu número de inscrição;
e) Entregar uma cópia do comprovante de pagamento nos Campi, com exceção da Serra e Cariacica, ou encaminhar via carta
registrada ao endereço – Instituto Federal do Espírito Santo – Gerência de Processos de Seleção - Av. Vitória, 1.729 – Jucutuquara -
CEP: 29040-780 - Vitória - ES. Todo o processo de entrega ou envio deverá acontecer até o dia 07/10/2009.
OBS : O  candidato  que  não  efetuar  o  pagamento correspondente a taxa de inscrição prevista neste Edital até o dia a 07 de outubro
de 2009, não terá a sua inscrição efetivada  e consequentemente estará eliminado do  processo seletivo.
2.2. FICHA DE INSCRIÇÃO: Gerar a GRU(Guia de Recolhimento da União) ou retirar a guia pronta nos Campi do IFES, com
exceção da Serra e Cariacica, e efetuar o pagamento seguindo as orientações acima. Comparecer nos Campi de Vitória, Aracruz,
Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante, com a cópia do
comprovante de pagamento e retirar a ficha de inscrição. Devolver a Ficha de Inscrição com uma foto 3x4, recente e de frente, até o
dia 07 de outubro de 2009, no mesmo Campi com todos os dados devidamente preenchidos a caneta de tinta azul ou preta, em letra
de forma, sem rasuras, conforme instruções contidas no Manual. O candidato poderá optar por devolver a Ficha de Inscrição, até a
data prevista acima, à  GPS – IFES Campus Vitória.
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO E PRÉ REQUISITOS
3.1. R$ 10,00 (dez reais): Cursos Técnicos Integrados com o Ensino Médio para Jovens e Adultos (PROEJA). É necessário que
o  candidato tenha concluído o Ensino Fundamental e tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade, completos até a data da matrícula.
3.2. R$ 50,00 (cinquenta reais): Cursos Técnicos Integrados com o Ensino Médio. É necessário que o candidato tenha concluído o
Ensino Fundamental.
3.3. R$ 50,00 (cinquenta reais): Cursos Técnicos. É necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio ou esteja
matriculado na 3ª série do Ensino Médio sem dependência.
3.4. R$ 50,00 (cinquenta reais): Cursos Técnicos PROEJA . É necessário que o  candidato tenha concluído o Ensino Médio e tenha
no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade, completos até a data da matrícula.
3.5. R$ 70,00 (setenta reais): Cursos Superiores. É necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio.
OBS: No presente processo seletivo, 20% das vagas para ingresso nos cursos de graduação, serão ofertadas para seleção em fase
única com base na nota do resultado final do Novo Enem 2009, conforme Portaria Inep nº 109, de 27 de maio de 2009, publicada no
DOU de 08/06/2009 (www.enem.inep.gov.br). Poderão  concorrer  à  reserva  dessas vagas  somente os candidatos  portadores  de
certificado  de  conclusão  do Ensino Médio  ou  equivalente,  que tenham estudado durante pelo menos 5 anos em escola pública,
sendo no mínimo 3 anos do ensino fundamental e no mínimo 2 anos do ensino médio, conforme Edital nº09 de 24 de junho de 2009,
publicado no DOU de 29/06/2009, (www.ifes.edu.br) seleção /alunos/editais. Para o candidato se inscrever a uma dessas vagas,
deverá acessar o portal do  Ministério da Educação (www.portal.mec.gov.br) e escolher a página do Sistema de Seleção Unificado –
SiSU em data a ser divulgada  posteriormente pelo Ministério de Educação.
As vagas restantes (80%) dos cursos de graduação serão ocupadas por meio de processo seletivo tradicional. A utilização do Novo
Enem 2009 (via SiSU) não impede que o aluno também participe do processo seletivo tradicional.

4. PROVAS: 29 DE NOVEMBRO DE 2009.
5. VAGAS:  Informações no site www.ifes.edu.br /seleção/alunos/processo seletivo 1 2010 e nos Campi do IFES.
OBS: Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos no site www.ifes.edu.br e nos Campi do IFES.

Vitória, 13 de setembro de 2009.
Denio Rebello Arantes

Reitor


