
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº01/2013, DE 01 MARÇO DE 2013

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – 
Campus de Alegre, no uso  de  suas atribuições legais torna pública a abertura de inscrições para 
o preenchimento de vagas remanescentes relativas  ao  Programa  Nacional  de  Integração 
da  Educação  Profissional   com  a  Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – PROEJA nos termos da Lei nº. 9.394/96, do Decreto nº. 5.840/06, e da Lei 
nº. 11.741/08, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2013.

1. Do PROEJA
1.1. O PROEJA abrange cursos que proporcionam formação profissional e básica para jovens e 
adultos. Como se trata de curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não será 
possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do Ensino Técnico de Nível 
Médio ou o contrário. 

2.Dos pré-requisitos 
2.1.Possuir o Ensino Fundamental completo ou concluí-lo até a data da matrícula; 
2.2.Ter idade mínima de 18 anos ou a completar até o dia da matrícula.

3.Das vagas e duração do curso
3.1.Serão ofertadas um total de 26(vinte e seis) vagas para o Curso Técnico em Agroindústria que 
funciona no período noturno com duração de 03(três) anos. 

4. Da inscrição
4.1.  As  inscrições  deverão  ser  realizadas  no  Campus  de  Alegre.  Não  haverá  inscrição  pela 
internet.
4.2. O período de inscrição será de 04 a 05 de março, na secretaria escolar do campus de Alegre, 
de 8h às 11h e de 13h às 19h.
4.2 Não será cobrada taxa de inscrição.
4.3. Documentação exigida para inscrição:
a)  Ficha  de  inscrição  preenchida  em letra  de  forma e  assinada  pelo(a)  candidato(a)  ou  seu 
representante;
b) Documento oficial de identificação (Carteira de Identidade ou, Carteira de Trabalho ou, Carteira 
Nacional de Habilitação – (original e cópia simples);
c) CPF - Cadastro de Pessoa Física – (cópia simples);
d) Histórico Escolar do Ensino Fundamental – (original e cópia simples);
4.4. O(A) candidato(a) que não possuir o Histórico Escolar, pelo fato de estar concluindo o Ensino 
Fundamental,  deverá  apresentar  declaração  emitida  pela  Instituição  de  Ensino  em  que  se 
encontre matriculado.

5. Do Processo Seletivo
5.1. O Processo Seletivo será realizado em etapa única por meio de Análise Sócio-Educacional, 
que utilizará os seguintes critérios e pontuações:
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6. Da classificação
6.1. Será classificado(a) o(a) candidato(a) que atender aos requisitos exigidos neste Edital, sendo 
o direito à vaga estabelecido pela ordem decrescente de pontos,  até completar  o número de 
vagas de cada curso, permanecendo os demais classificados como suplentes.
6.2. Para efeito de classificação final, serão obedecidos por ordem de prioridade, os seguintes 
critérios de desempate:
a) Todo Ensino Fundamental em Escola Pública;
b) Maior tempo transcorrido da conclusão do Ensino Fundamental;
c) Menor número de inscrição.

7. Do resultado e do recurso
7.1. O resultado será divulgado no dia 07/03/20132 no campus de Alegre e no endereço eletrônico 
www.alegre.ifes.edu.br
7.2. No dia 08/03/2013, os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado no Campus no 
qual o(a) candidato(a) se inscreveu.
7.3. O resultado do recurso e o resultado final serão divulgados no dia 09/03/2013 no campus de 
Alegre e no endereço eletrônico www.alegre.ifes.edu.br

8. Da matrícula
8.1. A matrícula será realizada no dia 11/03/2013, na secretaria escolar do campus de Alegre, nos 
horários de 8h às 11h e de 13h às 19h.  No mesmo dia os alunos poderão assistir às aulas.
8.2 No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos:
a)Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original);
b)Certidão de Registro Civil de nascimento ou casamento (original e cópia simples);
c)Cédula de Identidade (original e cópia simples);
d)Título de Eleitor e comprovante da última votação (original e cópia simples);
e)Certificado de Reservista,  Dispensa,  ou Isenção,  no caso de candidatos do sexo masculino 
(original e cópia simples);
f)03 (três) fotos 3x4 iguais e atuais;
g)Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples);
h)Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro;
i) Comprovante do tipo sanquineo emitido po unidade de saúde;
j) Comprovante de vacinação atualizado;
k) Comprovante de residência.
8.3. No caso de falta do Histórico Escolar o(a) candidato(a) poderá efetuar a matrícula provisória 
com  uma  Declaração  de  Conclusão  de  Escolaridade  Escolar,  devendo  entregar  o  Histórico 
Escolar em até 30(trinta) dias após a matrícula, sob pena de ter cancelada a matrícula provisória 
no caso de não cumprimento deste prazo.
8.4 Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados
8.5   Será  cancelada  a  matrícula  do(a)  aluno(a)  que  tiver  apresentado  documentação  e/ou 
informações falsas, fraudulentas ou se utilizar de quaisquer outros meios ilícitos.

Alegre, 28 de fevereiro de 2013.

Carlos Humberto Sanson Moulin
Diretor-Geral
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