
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 05/2012- I FES/PARFOR/UAB –
LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS, A DISTÂNCIA - V AGAS 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 31/10/2011 a 10/11/2011, as inscrições para o processo seletivo simplificado
de alunos para o curso de Licenciatura em Letras - Português, na modalidade a distância, para o preenchimento
das vagas remanescentes, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2012, 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 concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que fizeram o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2010.

2 DAS VAGAS: Será ofertado um total de 162 vagas, distribuídas no polos municipais de apoio presencial.
A tabela com os polos e respectivos códigos encontra-se no Manual do Candidato nos endereços
www.ifes.edu.br ou www.cead.ifes.edu.br.

3 DA INSCRIÇÃO:

3.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 31 de outubro a 10 de novembro de 2011.

3.2 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 51,00 (cinquenta e um reais).

3.3 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

3.3.1  Antes de efetuar a inscrição, o(a) participante deverá ler o Manual do Candidato e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste Processo Seletivo. A inscrição implica
automaticamente o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas pelo Ifes neste Edital, das quais o(a)
candidato(a), em hipótese alguma, poderá alegar desconhecimento.

3.3.2  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE: A inscrição só poderá ser realizada pela Internet. Será
OBRIGATÓRIO o número de inscrição no Enem 2010, o CPF e Documento Oficial de Identificação com foto.

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, 30 de outubro de 2011

Denio Rebello Arantes
Reitor


