
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS DE ALEGRE

Rodovia BR-482 (Cachoeiro-Alegre), Km 47 – Distrito de Rive – Caixa Postal 47 – 29500-000 – Alegre – ES

28 3564-1800

EDITAL Nº 01/2019
SELEÇÃO DE MONITORIA DOS CURSOS SUPERIORES

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

A Diretoria de Ensino (Diren) do Campus de Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, no uso de
suas atribuições legais e, de acordo com as disposições da legislação pertinente, tendo em vista a necessidade
de retificação do cronograma do Edital de Seleção de Monitoria dos Cursos Superiores – Edital nº 01/2019,
resolve retificar: 

RETIFICAÇÃO Nº 01

Onde se lê:

9.3  A seleção  possui  caráter  eliminatório  e  classificatório,  devendo  o  aluno,  para  efeito  de  aprovação,
conseguir, no mínimo, nota 6,0 (seis). Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de
notas, a serem divulgadas em listagem oficial emitida pela Coordenação do curso até o dia  08/04/2019. A
data  para  requerer  recurso será  no  dia  09/04/2019,  o  candidato  deverá  procurar  a  Coordenadoria  de
Protocolo e Arquivos (CPR) do Ifes – Campus de Alegre  para protocolar o recurso.  O  resultado após
recurso será  divulgado  no  dia  10/04/2019 nas  Coordenações  de  Curso,  na  Coordenadoria  de  Registro
Acadêmico  do  Ensino  Superior  e  no  site  www.alegre.ifes.edu.br.  A coordenação  do  curso  chamará  os
candidatos para ocupar a vaga, seguindo, obrigatoriamente, a ordem de classificação final.

Leia-se:

9.3 A seleção  possui  caráter  eliminatório  e  classificatório,  devendo  o  aluno,  para  efeito  de  aprovação,
conseguir, no mínimo, nota 6,0 (seis). Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de
notas, a serem divulgadas em listagem oficial emitida pela Diretoria de Ensino até o dia 09/04/2019. A data
para requerer recurso será no dia 10/04/2019, o candidato deverá procurar a Coordenadoria de Protocolo e
Arquivos (CPR) do Ifes – Campus de Alegre para protocolar o recurso. O  resultado após recurso será
divulgado no dia  11/04/2019 nas  Coordenações de Curso,  na Coordenadoria  de Registro Acadêmico do
Ensino  Superior  e  no  site  www.alegre.ifes.edu.br.  A coordenação do  curso  chamará  os  candidatos  para
ocupar a vaga, seguindo, obrigatoriamente, a ordem de classificação final.

RETIFICAÇÃO Nº 02

Onde se lê:

11. Do cronograma:

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Divulgação do Resultado
Parcial

08/04/2019 Murais do Campus e página eletrônica

Recurso 09/04/2019 Coordenadoria de Protocolo e Arquivos

Resultado do Recurso 10/04/2019 Na página eletrônica do Campus

Leia-se:

11. Do cronograma:

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Divulgação do Resultado
Parcial

09/04/2019 Murais do Campus e página eletrônica

Recurso 10/04/2019 Coordenadoria de Protocolo e Arquivos

Resultado do Recurso 11/04/2019 Na página eletrônica do Campus
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