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Aos Candidatos a Segunda Fase do Processo de Seleçã o da Especialização em Gestão
Pública

Assunto:  Informações para a segunda fase do processo de seleção

Os 100 primeiros classificados dos polos contemplados conforme edital PS 10-2013, no
qual o resultado da primeira fase foi publicado em 09/04/2013, receberão até
19/04/2013 e-mail com os dados para iniciar a segunda fase do processo de seleção
no período de 22/04/2013 a 05/05/2013.
Na segunda fase do processo de seleção do curso de especialização em Gestão
Pública o candidato será classificado ou eliminado através de análise de desempenho
no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Essa fase terá duração de 2 (duas) semanas.

As avaliações serão realizadas por meio de atividades virtuais e prova presencial no
polo escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

As atividades virtuais serão avaliadas de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos e a prova
presencial de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, totalizando 100 (cem) pontos.

A prova escrita será realizada no domingo, 05 de maio de 2013 , de 9 às 11h, o
candidato deve comparecer no endereço indicado abaixo, conforme polo em que
estiver inscrito, com 30 minutos de antecedência:

Cachoeiro de Itapemirim: Ifes - Rodovia 482, Cachoeiro x Alegre, Km 05 -
Cidade Universitária - Morro Grande - Cachoeiro de Itapemirim - ES -(Em frente ao
Polo UAB Cachoeiro, FDCI e FACACI). Tel. (28) 3521-2635/ 3521-3938.

Colatina: Ifes - Avenida Arino Gomes Leal, 1700, Bairro Santa Margarida, CEP:
29700-558, Colatina-ES - Tel: (27) 3177-7070.

Domingos Martins : Travessa Augusto Schwambach, 87, Centro - Domingos
Martins–ES. (anexo a Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazaré - antigo CNEC) Tel:
(27) 3268.3181/ 98407996.

Linhares: Avenida Presidente Costa e Silva, nº 155, bairro BNH - Linhares/ES -
CEP 29902-120 - Próximo ao Cemitério São José. Tel: (27) 3373-7900.

Pinheiros: Escola Municipal "Dr. Emir de Macedo Gomes " próximo a rodoviária
em frente a BB Papelaria. Avenida Agenor Luiz Heringer, 246 - Centro - Pinheiros-ES.
Tel: (27) 3765-1692/ 9837-5008/ 9783-3207.



Não haverá a emissão de certificados em nenhuma hipótese aos candidatos em
processo de seleção, bem como emissão de qualquer declaração relativa à
participação no processo seletivo.

Serão classificados, em ordem decrescente, os candidatos que atingirem pontuação
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, sendo os demais candidatos eliminados do
processo.

No resultado parcial da segunda fase será relacionado o número de candidatos
equivalente ao número de vagas disponíveis, conforme item 3 (três) do edital.

A classificação final do processo seletivo será divulgada obedecendo à ordem
decrescente da nota dos candidatos na segunda fase, após análise dos recursos, se
houver, respeitando o número de vagas por polo.

Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os candidatos, nesta segunda fase,
terá preferência, na classificação, sucessivamente, o candidato que:

a) tiver maior pontuação no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

b) tiver maior idade.

Atenciosamente,

Comissão do Processo de Seleção PS 10-2013


