
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS DE ALEGRE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2012 – Ifes CAMPUS DE ALEGRE
PROGRAMA MULHERES MIL

A Direção Geral do Ifes - Campus  de Alegre, em conformidade com a Lei no 9.394 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de setembro de 1996, a Lei no 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008 e a Portaria no 1.015, de 21 de julho de 2011, faz saber, pelo presente Edital e 
seu anexo, que estarão abertas, nos dias 05 e 06 de setembro de 2012, as inscrições e matrículas 
para o Processo Seletivo relativo ao PROGRAMA NACIONAL MULHERES MIL, oferecendo curso 
de qualificação profissional gratuito.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO PROCESSO SELETIVO
1.1.  A seleção  consiste  na  classificação  de  candidatas  e  suas  matrículas  no  PROGRAMA 
NACIONAL MULHERES MIL do  Ifes  -  Campus  de  Alegre,  mediante  realização  de  Processo 
Seletivo Classificatório.
1.2. O PROGRAMA NACIONAL MULHERES MIL visa a inclusão social e produtiva de mulheres 
em situação de vulnerabilidade social a partir da formação profissional e tecnológica, elevação da 
escolaridade e (re)inserção no mundo do trabalho. 
1.3. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente às candidatas que:
1.3.1. Tenham idade mínima de 18 anos e sejam do sexo feminino;
1.3.2. Atendam aos pré-requisitos estabelecidos no subitem 2.1.2 do presente Edital.
1.4.  O Processo Seletivo  se dará  pela  ordem de chegada e  apresentação da documentação 
exigida,  bem  como  o  preenchimento  de  Questionário  Socioeconômico.  Aquelas  que  não 
comparecerem nos dias e horários determinados não poderão participar do Processo Seletivo.
1.5.  O  Processo  Seletivo  classificará,  automaticamente,  candidatas  em  quantidade 
correspondente ao número de vagas estabelecidas.

2. DO CURSO
2.1. O campus de Alegre ministrará o curso de Qualificação Profissional, com sua carga horária, 
número de turmas e vagas, público-alvo e requisitos mínimos assim explicitados:
2.1.1 Curso: PROGRAMA NACIONAL MULHERES MIL: Artesanato

Carga horária: 160 horas;
Número de turmas: 02 (uma) turmas
Número de vagas por turma: 30 (trinta) vagas

2.1.2 Público-alvo e requisitos mínimos: mulheres com idade mínima de 18 anos residentes na 
comunidade  de  Monte  Alegre,  distrito  de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  e  comunidades  rurais  do 
município de Jerônimo Monteiro, em situação de vulnerabilidade social.

3. DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS
3.1.  As  inscrições  e  matrículas  para  o  Processo  Seletivo  de  candidatas  ao  PROGRAMA 
NACIONAL MULHERES MIL deste Edital estarão abertas nos dias 05 e 06 de setembro de 2012, 
das 13h00 às 17h00.
3.2. As inscrições e matrículas serão realizadas, exclusivamente na Secretaria do Ifes Campus de 
Alegre  situado à  Rodovia 482, km 47, Rive-Alegre-ES.
3.3. As fichas de inscrição e matrícula estarão disponíveis no local da inscrição.
3.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula.
3.5. São de inteira responsabilidade das candidatas as informações prestadas no ato da inscrição 
e matrícula.
3.6.  Serão  anuladas,  a  qualquer  tempo,  as  inscrições  e  matrículas  que  não  obedeçam  às 



determinações contidas neste Edital.
3.7. Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta de 
qualquer um dos documentos exigidos implicará a perda do direito à inscrição e matrícula.
3.8. A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá ser apresentada em original e 
mais uma cópia que ficará retida no Ifes – Campus de Alegre, sendo que a não apresentação de 
quaisquer  dos documentos exigidos  levará ao não aceite da matrícula.
3.9. Os documentos exigidos são:
3.9.1. Comprovante de escolaridade, se no caso possuir;
3.9.2. R.G.;
3.9.3. C.P.F.;
3.9.4. Comprovante de endereço recente com CEP;
3.9.5. 1 foto 3x4 recente;
3.10.  No  ato  da  incrição  a  candidata  deverá  preencher  o  Questionário  Socioeconômico, 
comprovando a situação de vulnerabilidade social. Serão atendidas prioritariamente para fins de 
desempate e classificação as candidatas que tiverem respectivamente: menor renda per capta 
familiar e estiverem desempregadas;
3.11 Poderá efetuar a matrícula a candidata selecionada ou seu representante legal.

4. DO RESULTADO
4.1.  O  resultado  do  Processo  Seletivo  do  PROGRAMA NACIONAL  MULHERES  MIL  será 
divulgado no Ifes – Campus de Alegre, no dia 10 de setembro de 2012, a partir  das 12h, ou 
através do endereço eletrônico www.alegre.ifes.edu.br

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.  Caberá  à  Direção  Geral  do  Ifes  –  Campus  de  Alegre  a  responsabilidade  de  zelar  pela 
disciplina e lisura do Processo Seletivo, utilizando-se de todos os meios admitidos em direito para 
sua garantia.
5.2. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Direção-Geral do  Ifes – 
Campus de Alegre.

Alegre/ES,  03 de setembro de 2012.

Carlos Humberto Sanson Moulin
Diretor Geral
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