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EDITAL 09/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS

PROFESSORES FORMADORES PARA OS CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO

ÂMBITO DA REDE E-TEC BRASIL E DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO

TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO 

A DIRETORA GERAL DO CAMPUS VILA VELHA 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, em parceria com a Rede e-Tec Brasil, faz saber, pelo presente

edital, o envio de documentos dos professores classificados do processo seletivo simplificado para de

bolsistas que atuarão como Professores Formadores nos cursos da modalidade a distância, no âmbito do

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Bolsa Formação.

Os  professores  suplentes  conforme  quadro  abaixo  deverão  encaminhar  para  o  e-mail

marcela.porto@ifes.edu.br até  16/08/2017 a relação dos documentos necessários para matrícula dos

professores para o curso de formação e outras providências junto ao Cefor/Ifes.

Esses  documentos  devem  ser  escaneados  e  enviados  em  arquivo  único  (pdf)  com  o  nome  do

candidato e a vaga:

a) Requerimento próprio de matrícula assinado, conforme modelo anexo (Imprimir, assinar e digitalizar).

Observação 1. Caso o aluno não possua uma conta de e-mail, providenciar para colocar no requerimento

de matrícula, pois essa informação é obrigatória.

b) Termo de Cessão de Imagem assinado, conforme modelo anexo (Imprimir, assinar e digitalizar).

c) Diploma de Graduação frente e verso OU declaração original da instituição na qual concluiu o curso de

graduação com data da colação de grau.

d) Histórico da Graduação.

e) Certidão de Nascimento OU Casamento.

f) Título de Eleitor.

g) Comprovante de votação da última eleição. 

Observação 2. O comprovante de votação poderá ser substituído pela Certidão de Quitação Eleitoral, que

pode ser obtido através do site www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou

mailto:marcela.porto@ifes.edu.br


em um cartório eleitoral.

h) Carteira de Identidade, OU Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo), OU Carteira de Trabalho

OU Carteira Profissional expedida por órgão controlador do serviço profissional (lei 6.206/75).

Observação 3. Caso o candidato apresente Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira Profissional

expedida por órgão controlador do serviço profissional (lei 6.206/75), o mesmo se responsabilizará em

apresentar novo documento válido, caso o anteriormente apresentado contenha erros de transcrição ou

tenha perdido a validade até a confecção do Certificado de Conclusão do Curso.

i) Cadastro de Pessoa Física – CPF OU Comprovante de Inscrição no CPF retirado no site da Receita

Federal do Brasil (http://www.receita.fazenda.gov.br/);

j) Certificado  de  alistamento  válido  OU  Certificado  de  reservista  OU  Certificado  de  isenção  OU

Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino nascido entre 1972 e 1998.

k) Uma foto 3x4, de frente e recente.

Para os alunos estrangeiros, acrescentar:

l) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros.

m) Carteira de Identidade, para estrangeiros permanentes.

Lista de Suplentes – Curso Técnico em Vigilância em Saúde

Planejamento urbano

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO

Sinval dos Santos Marques 15 1º Suplente

Doenças vetoriais viróticas e reconhecimento geográfico

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO

Rafaela Duda Paes 35 1º Suplente

Vitória (ES), 15 de agosto de 2017.

Denise Rocco de Sena

Diretora Geral do Ifes – Campus Vila Velha


