EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 25/2011- IFES/UAB – VAGAS REMANESCENTES
O Reitor Pró Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, 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 30 de maio a 17 de junho de 2011, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Curso Superior de
Licenciatura em Informática, na modalidade a distância, para o preenchimento das vagas remanescentes do Processo Seletivo
19/2011, para o 2º semestre do ano letivo de 2011, nos polos municipais de apoio presencial.
1

DO PRÉ-REQUISITO:

O preenchimento das vagas remanescentes, de acordo com o estabelecido neste edital, destina-se aos candidatos que possuem
graduação em qualquer área de conhecimento.
2
DAS VAGAS:
Será ofertado um total de 131 vagas, distribuídas no polos municipais de apoio presencial de acordo com a tabela a seguir:
LICENCIATURA EM INFORMÁTICA
POLOS
VAGAS
CÓDIGO
Bom Jesus do Norte
30
13
Castelo
17
15
Itapemirim
18
17
Iúna
21
18
Linhares
07
19
Mantenópolis
19
20
Santa Teresa
19
21
Total de Vagas
131
2.1
O candidato poderá se inscrever para apenas um dos polos municipais de apoio presencial e não será permitida a
mudança de polo após a inscrição.
3
DA INSCRIÇÃO:
A inscrição só poderá ser realizada pela Internet. Será OBRIGATÓRIO o CPF e Documento Oficial de Identificação com foto.
3.1

DO PERÍODO DA INSCRIÇÃO: de 30 de maio a 17 de junho de 2011.

3.2

DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Não será cobrada taxa de inscrição.

3.3

DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

3.3.1
Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler o Manual do candidato e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a participação neste Processo Seletivo. O Manual do Candidato encontra-se nos endereços eletrônicos:
www.ifes.edu.br ou www.cead.ifes.edu.br.
3.3.2
DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE:
a) o candidato deverá acessar o site www.ifes.edu.br - Menu Seleção\ Alunos\ Processo Seletivo 2011\ Processo Seletivo
Simplificado 25\ Inscreva-se aqui; ou www.cead.ifes.edu.br – Processo Seletivo\ aluno 2011;
b) ler as informações do edital/manual do candidato e só depois preencher por completo a ficha de inscrição e o questionário
sócio/econômico/educacional/cultural, informando TODOS os dados;
c) dúvidas de preenchimento deverão ser esclarecidas por e-mail: pseadgraduacao@ifes.edu.br ou pelo telefone (27) 33312152;
d) depois de concluida a inscrição no sistema, o candidato deverá encaminhar a documentação para a inscrição, conforme
descrita no item 3.3.3, para o endereço que consta no item 3.3.4.
e) o ambiente virtual de inscrição ficará aberto até às 23h59min do dia 17/06/2011. Após esse período, o sistema travará
automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições.

OBS: Serão considerados, para efeito de inscrição, os seguintes documentos de identificação: Carteira de Identidade, Carteira
de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo), os expedidos pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças
Armadas ou pela Polícia Militar, bem como as carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, por lei federal, são
consideradas documentos de identidade e que contenham foto e impressão digital.
3.3.3
DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
a) cópia simples do Documento Oficial de Identificação com foto;
b) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou comprovante de inscrição no CPF retirado no site da Receita Federal
do Brasil;
c) cópia simples do histórico escolar da graduação;
d) cópia simples, frente e verso, do diploma, de conclusão de curso de graduação, devidamente reconhecido, validado ou
revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou por ele designado;
OBS: os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos, pela Instituição de Ensino Superior (IES), no ato da
inscrição, poderão se inscrever, desde que apresentem declaração original da IES, indicando a data de conclusão do curso e
colação de grau. A data de colação de grau deverá ser anterior à data da inscrição no processo seletivo.
e) cópia simples da documentação comprobatória de experiência profissional para análise e pontuação, de acordo com o item
5.1 do Manual do Candidato.
3.3.4
Enviar via Correios, por meio de SEDEX, para o Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Cachoeiro de
Itapemirim, Rodovia 482 – Cachoeiro/Alegre - KM 05 – Fazenda Morro Grande, CEP 29.300-970 – Caixa Postal 527 Cachoeiro de Itapemirim – ES, a documentação descrita no item 3.3.3, em envelope lacrado e identificado, conforme o Anexo
I do Manual do Candidato, com data limite de postagem até o dia 20/06/2011. As inscrições com postagem da documentação
posterior a esta data serão consideradas indeferidas.
3.3.5

A inscrição do candidato será indeferida se os documentos estiverem incompletos ou rasurados.

4
DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
4.1
A seleção ocorrerá conforme os critérios apresentados no Manual do Candidato.
4.2
O preenchimento das vagas do curso, por polo, dar-se-á por processo classificatório decrescente do total de pontos
obtidos por meio de análise da documentação.
4.3
A classificação final será divulgada, obedecendo à ordem decrescente da nota final dos candidatos, após a análise dos
recursos, respeitando-se o número de vagas oferecidas por polo.
OBS: O Manual do Candidato completo encontra-se à disposição dos candidatos nos sites www.ifes.edu.br ou
www.cead.ifes.edu.br.
Vitória, 29 de maio de 2011
Denio Rebello Arantes
Reitor

