EDITAL Nº 10/2021 - IFES/FACTO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS
Produção técnico-científica em geoinformação na SPU
O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo (Facto), no uso de suas atribuições legais, torna público, a
ampliação do período de inscrições e retificações nos Itens abaixo citados, diante da
necessidade de melhor atender as atividades do projeto, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do Edital 10/2021.

ERRATA – Itens Retificados

2.1. Conhecimentos exigidos na área de desenvolvimento do projeto.
Onde se lê:
Tendo em vista os objetivos a serem alcançados pelo projeto “Produção técnico-científica em
geoinformação na SPU”, a coordenação exige que todos os candidatos possuam conhecimentos
em Geomática, mais especificamente nas áreas de: Cartografia, Geodésia aplicada, SIG (Sistemas
de Informações Geográficas) e Banco de Dados Espaciais.
Leia-se:
Tendo em vista os objetivos a serem alcançados pelo projeto “Produção técnico-científica em
geoinformação na SPU”, a coordenação exige que todos os candidatos possuam conhecimentos
na área de desenvolvimento do projeto.

Onde se lê:
4.1.3. Apresentar os seguintes documentos que devem compor o envelope a ser entregue no
Ifes - campus de Vitória, Coordenadoria do Curso Técnico em Geoprocessamento.
Leia-se:
4.1.3. Apresentar os seguintes documentos que devem compor o envelope a ser entregue na
recepção do Ifes, localizada na entrada principal do campus Vitória

Onde se lê:
4.1.3.3. Declaração que comprove matricula regular em uma Instituição Federal de Ensino,
conforme os pré-requisitos apresentados pelo Quadro 2;
Leia-se:
4.1.3.3. Comprovante de vínculo com Instituição Federal de Ensino, conforme os pré-requisitos
apresentados pelo Quadro 2;

4.2.
Onde se lê:
A entrega da documentação será no IFES Campus de Vitória, Coordenadoria do Curso Técnico
em Geoprocessamento, localizado na Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780,
no horário de 14:00h às 18:00h. Os documentos deverão ser entregues em mãos. Em caso de
dúvidas entrar em contato pelo email: wimerson.bazan@ifes.edu.br.
Leia-se:
A documentação poderá ser entregue em mãos, na recepção do Ifes Campus de Vitória,
localizada na Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780, no horário de 14:00h às
18:00h. Outra alternativa é a entrega digital, que poderá ser feita para o email:
wimerson.bazan@ifes.edu.br. Neste caso, os documentos deverão estar no formato “.pdf”,
contidos em uma pasta com o nome do candidato, compactada com o formato “.zip” (Ex:
NOME_SOBRENOME.zip)

Onde se lê:
8.1. Caberá recurso às decisões da prova de títulos e entrevista, desde que devidamente
fundamentado, devendo-se para isso utilizar formulário próprio (ANEXO III). Este formulário
devidamente preenchido deverá ser entregue na Coordenadoria do Curso Técnico em
Geoprocessamento do Ifes - campus Vitória no horário de 14:00h às 18:00h.
Leia-se:
8.1. Caberá recurso às decisões da prova de títulos e entrevista, desde que devidamente
fundamentado, devendo-se para isso utilizar formulário próprio (ANEXO III). Este formulário,
devidamente preenchido, deverá ser convertido para o formato “.pdf” e enviado para o e-mail:
wimerson.bazan@ifes.edu.br até às 23 h.

Onde se lê:
Quadro 4 – Cronograma.
Etapas

Data

Inscrições e Entrega da documentação

02 a 08/03/2021

Resultado Parcial – Análise da
Documentação
Envio de recursos relativos à análise de
documentação
Resultado dos recursos e Convocação
para a entrevista

10/03/2021

Período de realização das entrevistas

16/03/2021

Resultado Final

18/03/2021

12/03/2021
15/03/2021

Leia-se:
Quadro 4 – Cronograma.
Etapas

Data

Inscrições e Entrega da documentação

02 a 15/03/2021

Resultado Parcial – Análise da
Documentação
Envio de recursos relativos à análise de
documentação
Resultado dos recursos e Convocação
para a entrevista

17/03/2021

Período de realização das entrevistas

23/03/2021

Resultado Final

25/03/2021

19/03/2021
22/03/2021

Vitória-ES, em 08 de março de 2021.

KLINGER CECCON CAPRIOLI
Diretor Presidente

