
 

 

RETIFICAÇÃO – EDITAL 21/2020 

 
Foi acrescentado: 

 1.8 Todos os Estados do país participarão da oferta do Curso de Especialização em 

Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), conforme resultado do 

Edital de Adesão nº 46/2020, publicado pela Setec, no Diário Oficial da União, em 

03/09/2020. 

 

No item 2.1: 

 Onde se lia, nos Requisitos: "Atuar no órgão responsável pela oferta Educação Profissional 

e Tecnológica no Estado". 

 Agora se lê "Atuar no órgão responsável pela oferta de Educação Profissional e Tecnológica 

na Rede Estadual/Distrital". 

 

No item 3.2: 

 Onde se lia: "Atuar no órgão responsável pela Educação Profissional e Tecnológica no 
Estado". 

 Agora se lê: "Atuar no órgão responsável pela oferta de Educação Profissional e Tecnológica 

na Rede Estadual/Distrital". 

 

No item 5.4: 

 Onde se lia: “Cópia simples do documento oficial de identificação com foto; CPF; 

comprovante de votação nas últimas eleições ou comprovante de quitação eleitoral emitido 

via site do TSE; comprovação de vínculo com o órgão ofertante de EPT no Estado, 

declaração de anuência da chefia imediata (para servidores públicos - Anexo II publicado no 

site da Facto), documentações comprobatórias referentes à escolaridade e à experiência 

profissional”. 

 Agora se lê: "Cópia simples do documento oficial de identificação com foto; CPF; 

comprovante de votação nas últimas eleições ou comprovante de quitação eleitoral emitido 

via site do TSE; comprovação de vínculo com o órgão ofertante de EPT na Rede 
Estadual/Distrital, declaração de anuência da chefia imediata (para servidores públicos - 

Anexo II publicado no site da Facto), documentações comprobatórias referentes à 

escolaridade e à experiência profissional". 

 



 

 
No item 6.3.1: 

 Onde se lia: "Maior quantidade de tempo de atuação no órgão responsável pela oferta da 

Educação Profissional e Tecnológica do Estado". 

 Agora se lê: "Maior quantidade de tempo de atuação no órgão responsável pela oferta da 

Educação Profissional e Tecnológica na Rede Estadual/Distrital". 

 

No Anexo I, na Experiência Profissional: 

 Onde se lia: "Tempo de atuação no órgão responsável pela oferta de EPT no Estado". 

 Agora se lê: "Tempo de atuação no órgão responsável pela oferta de EPT na Rede 
Estadual/Distrital". 

 

 

Vitória-ES, em 14 de setembro de 2020. 

 

 

KLINGER CECCON CAPRIOLI 

Diretor Presidente 

 

 


