
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS CARIACICA

Rodovia Governador José Sette, S/Nº - Itacibá – 29150-410 - Cariacica – ES

27 3246-1600

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 15 2012 – IFES
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

O Reitor 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
as inscrições para o Processo Seletivo Estendido do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de
Produção para o preenchimento de vagas do ano letivo de 2012, no Campus-Cariacica.

1- Período de inscrição:27 de fevereiro a 09 de março de 2012(exceto sábados e domingos) das 9h às 17h.

2- Local de inscrição: IFES – Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Cariacica - Rodovia Governador
José Sette, S/Nº - Itacibá - Cariacica – ES. Tels: 27 3336-2512/ 27 3246-1620

3 - Taxa de Inscrição: valor de R$ 100,00 (cem reais). A GRU (Guia de Recolhimento da União) para efetuar o
pagamento poderá ser obtida no site www.stn.fazenda.gov.br. Para tanto, acessar o portal SIAFI, em seguida
clicar em Guia de Recolhimento da União, Impressão - GRU, preenchendo os campos com as seguintes
informações: UG: código 158151, Gestão: 26406, Código de 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, efetuar o pagamento em qualquer Agência do Banco
do Brasil. Após este procedimento o candidato deverá procurar o CRA do Ifes-Campus Cariacica junto com a
documentação pertinente e preencher a ficha de inscrição.

4- Do pré-requisito e vagas:
4.1. As inscrições para o processo de seleção da Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção estarão
abertas aos portadores de diploma de graduação de Matemática, Física, Química, Estatística, Ciência da
Computação, Sistemas de Informação e de todas as Engenharias, devidamente reconhecidos, validados ou
revalidados por órgão competente do Ministério da Educação ou designado por este.

4.2. Vagas oferecidas: Campus-Cariacica
Curso Pós-Graduação Código Vagas
Engenharia de Produção 901 40

5. O processo seletivo será constituído de quatro etapas obrigatórias, a saber:
Etapa Descrição da Etapa Datas Local

1ª
Prova escrita de redação e Prova
Objetiva de Língua Inglesa

17/03/2012 IFES Campus Cariacica

2ª Arguição 10/04/2012 a 13/04/2012 IFES Campus Cariacica
3ª Análise de Curriculum Vitae 18/04/2012 a 23/04/2012 IFES Campus Cariacica

4ª
Artigo Científico (entrega após cursar
as disciplinas de Gestão da Produção e
Metodologia da Pesquisa)

16/07/2012 IFES Campus Cariacica

6. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA INSCRIÇÃO
a) Cópia autenticada de documento oficial de identidade (alternativamente, poderá ser apresentada cópia simples
legível, recente e em bom estado, acompanhada do documento original (as cópias ficarão retidas e será
obrigatória a apresentação do mesmo documento de identidade, original, no dia e local da realização da prova);
b) Original e cópia do comprovante do recolhimento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais),
c) cópia do título eleitoral (dispensado no caso de estrangeiro);



d) comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última eleição) (dispensado no caso de estrangeiro);
e) comprovante de quitação com o Serviço Militar (dispensado no caso de estrangeiro);
f) curriculum vitae encadernado e devidamente acompanhado das cópias autenticadas dos comprovantes, em
uma via, com nome completo do candidato, na ordem estabelecida no Manual do Candidato;
g) cópia do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido por órgão competente do Ministério da
Educação.
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 da IES indicando as datas de conclusão e
colação de grau do curso e que não ultrapasse a data da pré-matrícula;
h) cópia do histórico escolar de graduação;
i) Documento preenchido e assinado pelo candidato com a proposta de trabalho de pesquisa, conforme modelo
no Manual do Candidato.

7. As aulas do curso serão no Campus Cariacica de acordo com o calendário anual das atividades acadêmicas do
curso definido pela Coordenação do Curso.

8. Não haverá encargos financeiros para os alunos no que se refere a mensalidades do Curso.

09. Isenção:
9.1- De: 27 e 28 de FEVEREIRO de 2012, no endereço citado no item 2.

9.2- Critérios de isenção da taxa

Serão considerados os seguintes critérios para a concessão da referida isenção:
a) Não estar matriculado em qualquer instituição de nível superior pública em cursos de pós-graduação;
b) Ter cursado todo o Ensino Médio e o ensino superior ou equivalente, EXCLUSIVAMENTE, em Instituições
das Redes Públicas de Educação e/ou com bolsas de estudos devido a sistuação sócio-economica.
c) Não estar matriculado em cursos superiores ou de pós-graduação do sistema IFES (entende-se sistema IFES
todos os Campi).

9.3- Documentação necessária para isenção da taxa (cópia simples)
- Para alcançar o benefício da isenção o interessado terá que apresentar obrigatoriamente:
(a)Cópia do Documento de Identidade (RG) e do CPF do candidato;
(b)Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio de do Curso de Graduação;

9.4- Resultado da isenção da taxa
9.4.1- A relação dos candidatos isentos estará a disposição no endereço citados no item 2, no dia 06/03/2012,
devendo o candidato se apresentar até o dia 09/03/2012, com a documentação pertinente para retirar e devolver a
ficha de inscrição.

OBS: O Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos no site www.ifes.edu.br /Quero ser aluno do
IFES / PS 15 2012

Vitória, 05 de fevereiro de 2012.
Denio Rebello Arantes

Reitor


