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RETIFICAÇÃO  Nº  03  –  EDITAL  08/2018  –  SELEÇÃO  PARA O  CURSO  LIBRAS  PARA
SERVIDORES.

A diretora do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância 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, torna pública e estabelece a retificação do Edital Nº 08/2018,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Edital 08/2018.

Onde se lê:

“7.1. Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas em cada campus, o

preenchimento  das  vagas  se  dará  mediante  sorteio  eletrônico,  sendo facultada  a  participação  do

candidato durante a realização do sorteio.

O Software usado pelo CEFOR já é utilizado por outros institutos federais. Este programa sorteia

aleatoriamente a ordem dos números através de algoritmos e cálculos matemáticos. Para fins de

auditoria, observar o campo “Semente utilizada: xxxxxxxxxxxxx”, localizado ao fim da página

do sorteio. Ela é que garante a aleatoriedade do processo."

Leia-se:

7.1. Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das

vagas se dará mediante sorteio eletrônico,  sendo facultada a participação do candidato durante  a

realização do sorteio. 

Caso não haja número suficiente de candidatos inscritos a fim de preencher o quantitativo de vagas

destinadas  a  um campus,  essas  vagas  poderão  ser  preenchidas  por  candidato  inscrito  em outro

campus. Sendo que para preenchimento dessas vagas remanescentes, será realizado novo sorteio com

os candidatos suplentes do sorteio inicial. 

O Software usado pelo CEFOR já é utilizado por outros institutos federais. Este programa sorteia

aleatoriamente a ordem dos números através de algoritmos e cálculos matemáticos. Para fins de

auditoria, observar o campo “Semente utilizada: xxxxxxxxxxxxx”, localizado ao fim da página

do sorteio. Ela é que garante a aleatoriedade do processo.

Vitória, 09 de janeiro de 2018

Vanessa Battestin Nunes
Diretora do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância – Ifes

Portaria nº 1.274 – DOU de 08/07/2014 e Portaria 1.602 de 11/08/2014
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