
 
 

EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS PARA APOIO A COORDENAÇÃO DE 
CURSOS E UAB – EFAN V 

Execução Financeira do Apoio à Coordenação de Cursos e Núcleo UAB CEFOR/IFES – EFAN V 

 

C O N V O C A Ç Ã O 

De acordo com o resultado do Edital 01/2021, ficam convocadas as seguintes participantes do processo 

seletivo para realizar a admissão: 

• Lyvia Merlo Polese 

• Mileide Belchior Costa 

As convocadas deverão enviar os documentos abaixo relacionados para o e-mail selecao@facto.org.br 

com cópia para selecaouab@Ifes.edu.br até o dia 04/02/2021 às 17 horas. Obs: podem ser arquivos 

em .pdf, imagem e escaneados (todos os documentos têm que estar de forma nítida de leitura das 

informações).  

Demais orientações serão tratadas em resposta ao e-mail recebido. 

DOCUMENTOS ADMISSIONAIS 

Carteira de trabalho (todas as folhas até o último emprego) e original (apresentar no dia da 
contratação, data e horário a ser agendado após exame admissional); 

Cadastro do PIS atualizado emitido pela Caixa (30 dias máximo); 

Cópia simples da Carteira de Identidade (RG); 

Cópia simples da Carteira de Habilitação (caso tenha); 

Cópia simples do Título de Eleitor; 

Cópia simples do Certificado de Reservista; 

Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF-MF); 

Cópia simples do comprovante de residência atual (30 dias máximo); 

Cópia simples do Comprovante de escolaridade (Graduação, Pós e outros) 

01 (uma) foto 3x4 (apresentar no dia da contratação, data e horário a ser agendado após exame 
admissional); 

Certidão de nascimento (se não for casado); 

Certidão casamento (se for casado); 

Certidão de nascimento dos filhos com até 21 anos; 

Carteira de vacinação dos filhos com até 7 anos; 

Declaração escolar dos filhos com idade entre 7 à 14 anos 
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Atenção: A entrega da cópia dos documentos acima não garante a Contratação do candidato. 

Após a entrega dos documentos, o candidato à vaga será encaminhado para exame médico 
admissional (data e hora a ser agendado). 

E, somente após a realização do exame médico é que será feita a contratação. 

Em média esse processo dura 5 dias úteis, vai depender de o candidato entregar os documentos com 
a máxima urgência. 

Após todo o processo descrito acima realizado, será agendado de forma individual o atendimento 
presencial para entrega da carteira de trabalho para assinatura, entrega da foto 3x4, contrato de 
trabalho e demais documentos ao candidato. 

 

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

KLINGER CECCON CAPRIOLI 

Diretor Presidente 

 

 


