PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 07/2022 – IFES/FACTO

Onde se lia:
2.2 (não constava)

5.3.4. As entrevistas dos candidatos à vaga de Apoio de Comunicação serão realizadas pelo
coordenador geral do Projeto Formação em EPT e pela assessora da coordenação do Projeto, no
âmbito da Setec/Mec. As entrevistas dos candidatos à vaga de Analista de Dados serão realizadas
pela coordenadora do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a EEPT, a
coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria em EPT e pela assessora da
coordenação do Projeto, no âmbito da Setec/Mec.

7. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 Cada etapa deste processo seletivo está discriminada no cronograma presente no abaixo.
QUADRO 4 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS
Publicação do edital
Inscrições (Envio da documentação)
Análise da documentação para classificação
Resultado parcial - primeira etapa
Recurso - resultado parcial - primeira etapa
Resultado dos recursos e convocação para as
entrevistas
Realização das entrevistas
Resultado parcial – segunda etapa
Período de Recurso: resultado parcial segunda fase

DATAS
21/01/2022
a partir das 8h do dia 28/01/2022 até às 16h do
dia 04/02/2022
07/02/2022 a 08/02/2022
09/02/2022
a partir das 8h do dia 10/02/2022 até às 16h do dia
11/02/2022
14/02/2022
15/02 a 19/02/2022
21/02/2022
partir das 8h do dia 22/02/2022 até às 16h do dia
23/02/2022

Resultado dos recursos e Resultado Final

24/02/2022

Agora se lê:

2.2 Todos os diplomas/certificados dos cursos apresentados pelos candidatos para comprovação
dos pré-requisitos ou para contagem na pontuação classificatória devem ser oriundos de
Instituições credenciadas pelo MEC; devem conter a assinatura dos responsáveis por tais
instituições; e deverão ser enviados digitalizados frente e verso. Serão aceitas declarações e
certidões com data de até um ano a contar do dia da publicação deste edital, em caso de
candidatos que ainda não estejam de posse de seus diplomas/certificados. Atas de defesa de
dissertação ou tese somente serão aceitas se contiverem informações de que o candidato foi
aprovado no curso, não apenas na defesa. Históricos escolares não serão aceitos se não estiverem
acompanhados do diploma, certificado ou certidão (com validade de um ano) correspondente.

5.3.4. As entrevistas dos candidatos à vaga de Apoio de Comunicação serão realizadas pelo
coordenador geral do Projeto Formação em EPT e por membro da Equipe de Apoio do mesmo.

7. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 Cada etapa deste processo seletivo está discriminada no cronograma presente no abaixo.
QUADRO 4 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS
Publicação do edital
Inscrições (Envio da documentação)

DATAS
21/01/2022
a partir das 8h do dia 28/01/2022 até às 16h do
dia 07/02/2022

Análise da documentação para classificação

08/02/2022

Resultado parcial - primeira etapa

09/02/2022

Recurso - resultado parcial - primeira etapa
Resultado dos recursos e convocação para as
entrevistas
Realização das entrevistas

a partir das 8h do dia 10/02/2022 até às 16h do dia
11/02/2022
14/02/2022
15/02 a 19/02/2022

Resultado parcial – segunda etapa

21/02/2022

Período de Recurso: resultado parcial segunda fase

partir das 8h do dia 22/02/2022 até às 16h do dia
23/02/2022

Resultado dos recursos e Resultado Final

24/02/2022
Vitória-ES, em 04 de fevereiro de 2022.

RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA

Diretor Presidente

