
 

 

RETIFICAÇÃO – EDITAL 26/2020 

 

No item 2.1 : 

 

● Onde se lia:  

 

Perfil da Bolsa Vagas CH 
Semanal 

Requisitos Tipo da 
bolsa 

Valor Mensal  
da Bolsa 

Professor 
Mediador 
(Tutor a 

distância) 

108 20 

Graduação em qualquer área e pós-
graduação Lato ou Stricto Sensu na área de 

Educação. 
 

Experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses 
como professor  mediador/tutor a distância 
em curso ofertado na modalidade a EaD. 
 

Ter vínculo comprovado com o Ifes. 

EXT-C 
R$ 1.300,00 

 

● Agora se lê:  

Perfil da Bolsa Vagas 
CH 

Semanal 
Requisitos 

Tipo da 
bolsa 

Valor Mensal 
a Bolsa 

Professor 

Mediador 
(Tutor a 

distância) 

108 20 

Graduação em qualquer área e pós-
graduação Lato ou Stricto Sensu em 
qualquer área. 
 
Experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses 

como professor  mediador/tutor a distância 

ou como professor especialista/professor 
formador em curso ofertado na modalidade 
EaD ou ter curso na área de EaD de, no 

mínimo, 60h. 
 
Ter vínculo comprovado com o Ifes. 

EXT-C R$ 1.300,00 

 

No item 3.2 

● Onde se lia “Ter vínculo com o Instituto Federal do Espírito Santo (servidor efetivo, professor 

substituto, terceirizado, estagiário, aluno de pós-graduação , bolsista ou contratado)”. 

● Agora se lê “Ter vínculo com o Instituto Federal do Espírito Santo (servidor efetivo, professor 

substituto, terceirizado, estagiário, aluno, bolsista ou contratado)”. 

 

 

 



 

No item 5.1.2.1: 

● 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 Ifes, declaração de anuência da chefia imediata (apenas para 
servidores do Ifes - Anexo II), 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 Ifes, declaração de anuência da chefia imediata (apenas para 
servidores do Ifes - Anexo II), documentações comprobatórias referentes à escolaridade e à 
experiência profissional e/ou ao curso na área de EaD de, no mínimo, 60h. 

 

 

No item 8.1: 

● Onde se lia: 
 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 10/09/2020 

Inscrições (Envio da documentação) a partir das 8h do dia 16/09/2020 até às 17h do dia 25/09/2020 

Análise da documentação para classificação 28/09 a 05/10/2020 

Resultado parcial 06/10/2020 

Recurso - resultado parcial a partir das 8h do dia 07/10/2020 até às 17h do dia 08/10/2020 

Homologação do Resultado Final 09/10/2020 

 
 

● Agora se lê: 
 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 10/09/2020 

Inscrições (Envio da documentação) a partir das 8h do dia 16/09/2020 até às 17h do dia 30/09/2020 

Análise da documentação para classificação 01/10 a 05/10/2020 

Resultado parcial 06/10/2020 

Recurso - resultado parcial a partir das 8h do dia 07/10/2020 até às 17h do dia 08/10/2020 

Homologação do Resultado Final 09/10/2020 

 

 

 



 

 

Acréscimo do item: 9.12  Dúvidas poderão ser enviadas para o email esdep.ifes@gmail.com. 

 
 

No Anexo I  - Tabela de Pontuação 

 

● Onde se lia: 

 

QUESITOS PONTUADOS Pontuação Limite de Pontos 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação stricto sensu (Doutorado) 15 15 

Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado) 13 13 

Pós-Graduação lato sensu (Especialização) 06 12 

Graduação 05 10 

Experiência Profissional   

Experiência profissional como mediador/tutor a distância 

em curso ofertado na modalidade a EaD. 

05  

(a cada 6 meses) 
50 

TOTAL GERAL 100 pontos 

 

● Agora se lê:  

 

QUESITOS PONTUADOS Pontuação Limite de Pontos 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação stricto sensu (Doutorado) 15 15 

Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado) 13 13 

Pós-Graduação lato sensu (Especialização) 06 12 

Graduação 05 10 

Experiência Profissional   

Experiência profissional como professor mediador/tutor a 
distância ou como professor especialista/professor 
formador em curso ofertado na modalidade a EaD. 

05  

(a cada 6 meses) 
50 

TOTAL GERAL 100 pontos 

 

Vitória-ES, em 24 de setembro de 2020. 

KLINGER CECCON CAPRIOLI 
Diretor Presidente 


