
RETIFICAÇÃO Nº 02: 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:

2 PRÉ-REQUISITO

O Processo Seletivo do Ifes para ingresso no curso de graduação na modalidade de ensino a distância é
regido de acordo com o estabelecido neste edital e destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino
Médio ou equivalente e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2014 ou 2015
ou 2016 ou 2017,  com aprovação em todas as provas, isto é,  não pode ter zerado nenhuma área de
conhecimento.

Leia:

2 PRÉ-REQUISITO

O Processo Seletivo do Ifes para ingresso no curso de graduação na modalidade de ensino a distância é
regido de acordo com o estabelecido neste edital e destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino
Médio ou equivalente e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2014 ou 2015
ou 2016 ou 2017,  com aprovação em todas as provas, isto é,  não pode ter zerado nenhuma área de
conhecimento, ou candidatos que já possuírem uma graduação.

Onde se lê:

4.3.3 Documentação para a inscrição:

a) cópia simples do Documento Oficial de Identificação com foto;

b) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou comprovante de inscrição no CPF retirado no
site da Receita Federal do Brasil;

c) cópia simples do Boletim do Enem 2014 ou 2015 ou 2016 ou 2017 ou;

Leia:

4.3.3 Documentação para a inscrição:

d) cópia simples do Documento Oficial de Identificação com foto;

e) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou comprovante de inscrição no CPF retirado no
site da Receita Federal do Brasil;

f) cópia simples do Boletim do Enem 2014 ou 2015 ou 2016 ou 2017 ou do diploma de graduação;

Onde se lê:



5.  1  DO PRÉ-REQUISITO:  Poderão  concorrer  às  vagas  definidas  neste  Edital  os  candidatos  que
fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2014 ou 2015 ou 2016 ou 2017,
sendo portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (documento comprobatório
de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula). É permitida a inscrição para apenas um dos polos
dispostos neste edital.

5.2  Será  considerada  a  soma  da  pontuação  apresentada  no  Boletim  do  Enem  entregue  pelo(a)
candidato(a).

Onde se lê:

5.  1  DO PRÉ-REQUISITO:  Poderão  concorrer  às  vagas  definidas  neste  Edital  os  candidatos  que
fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2014 ou 2015 ou 2016 ou 2017 ou
candidatos que já possuírem uma graduação, sendo portadores de certificado de conclusão do Ensino
Médio ou equivalente (documento comprobatório de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula). É
permitida a inscrição para apenas um dos polos dispostos neste edital.

5.2  Será  considerada  a  soma  da  pontuação  apresentada  no  Boletim  do  Enem  entregue  pelo(a)
candidato(a).

5.3  Para os(as) candidatos(as) que apresentarem graduação, as pontuações o limite máximo de pontos
considerados na análise da documentação estão discriminados no Quadro abaixo:

QUADRO: COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO

Área da graduação Pontuação

Bacharel ou Licenciatura em área correlata a Informática 100

Licenciatura em qualquer área 75

Demais graduações em qualquer área 50

Incluir:

11.10 Para efeito de entendimento, considera-se as graduações correlatas a área de informática os cursos
superiores  com  as  seguintes  nomenclaturas:  Informática;  Sistemas  de  Informação;  Ciência  da
Computação; Computação; Processamento de Dados; Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento
de  Sistemas;  Redes  de  Computadores.  Em  todos  as  graduações  citadas  a  nível  de  Bacharel,
Licenciatura, Engenharia ou Tecnólogo.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 09 de abril de 2018.

Edson Maciel Peixoto

Diretor-Geral


