
RETIFICAÇÃO Nº 01: EDITAL 23/2018

CURSO DE LICENCIATURA EM INFORMÁTICA, NA MODALIDADE IFES/UAB

O Diretor do Campus Cachoeiro de Itapemirim, pertencente ao 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 público e estabelece a retificação do Edital Nº 23/2018, nos itens a seguir
descritos abaixo, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Onde se lê:

O  REITOR 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  02/04/2018 a
07/04/2018, as inscrições para o processo seletivo simplificado de alunos para o curso de Licenciatura em
Informática, na modalidade a distância, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2018, nos
polos municipais de apoio presencial, conforme o número de vagas relacionado no item 3.2.

Leia:

O  REITOR 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  03/04/2018 a
13/04/2018, as inscrições para o processo seletivo simplificado de alunos para o curso de Licenciatura em
Informática, na modalidade a distância, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2018, nos
polos municipais de apoio presencial, conforme o número de vagas relacionado no item 3.2.

Onde se lê:

4.3.2 Formulário de inscrição:

c) dúvidas de preenchimento deverão ser esclarecidas por e-mail: coordenacaoli.cead@gmail.com ou 
pelo telefone (28) 3526-9045 (horário de atendimento para dúvidas do processo seletivo 15 as 18 h)

Leia:

4.3.2 Formulário de inscrição:

c) dúvidas de preenchimento deverão ser esclarecidas por e-mail: coordenacaoli.cead@gmail.com ou 
pelo telefone (28) 3526-9045 ou (28) 3526-9033; (horário de atendimento para dúvidas do processo 

seletivo 13 as 17h)

Onde se lê:

e) o(a) candidato(a) que não encaminhar a sua documentação conforme o item 4.3.3 até o dia 05 de 
abril de 2018, não terá a sua inscrição efetivada e consequentemente estará eliminado(a) do processo 
seletivo.

Leia:



e) o(a) candidato(a) que não encaminhar a sua documentação conforme o item 4.3.3 até o dia 13 de 
abril de 2018, não terá a sua inscrição efetivada e consequentemente estará eliminado(a) do processo 
seletivo.

Onde se lê:

10.4 Será disponibilizada em 07 de abril de 2018, no polo municipal de apoio presencial, uma lista de
matrículas  confirmadas  pela  coordenação  de  Curso  de Licenciatura  em  Informática  do  Campus
Cachoeiro de Itapemirim.

Leia:

10.4 Será disponibilizada em 07 de maio de 2018, no polo municipal de apoio presencial, uma lista de
matrículas  confirmadas  pela  coordenação  de  Curso  de Licenciatura  em  Informática  do  Campus
Cachoeiro de Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 04 de abril de 2018.

Edson Maciel Peixoto

Diretor-Geral


