
DÉCIMA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 18/2022 — IFES/FACTO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS RESIDENTES DO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INTELIGENTES

1. Altera-se no item 7.5 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

7.5 Pontuação ou classificação NÃO serão fornecidas por telefone, em nenhuma hipótese.

Leia-se:

7.5. O resultado preliminar da verificação dos candidatos à vagas de PPI será divulgado, de acordo 
com o cronograma do edital (Item 8), na página da FACTO (www.facto.org.br/edital-2022).
7.6. Caberá recurso ao resultado preliminar da verificação dos candidatos às vagas de PPI, desde 
que devidamente fundamentado, que deverá ser encaminhado pelo candidato exclusivamente 
através de formulário eletrônico no endereço https://forms.gle/xEk6u5ru1rEAHmmz8, na data 
determinada no cronograma (Item 8).
7.7. Pontuação ou classificação NÃO serão fornecidas por telefone, em nenhuma hipótese.

2. Altera-se no item 8 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

Atividades De Até Obs.

Período de inscrições 15/03/2022 31/01/2023

Resultado preliminar das inscrições 03/02/2023

Pedido de recurso das inscrições 06/02/2023 Até as 18h

Resultado final das inscrições 07/02/2023

Prova escrita (de múltipla escolha) 17/02/2023 Início às 14h [1]

Resultado parcial da prova escrita 23/02/2023

Pedido de recursos da prova escrita 24/02/2023 Até as 18h

Resultado final da prova escrita 28/02/2023

Divulgação dos horários das entrevistas dos candidatos às 
vagas PPI

28/02/2023

Período de realização das entrevistas dos candidatos às 
vagas PPI

03/03/2023



Resultado preliminar da verificação dos candidatos das 
vagas PPI

06/03/2023

Pedido de recursos do resultado da verificação dos 
candidatos das vagas PPI

07/03/2023 Até as 18h

Resultado final da verificação dos candidatos das vagas 
PPI

08/03/2023

Divulgação dos horários das entrevistas com banca 
avaliadora

08/03/2023

Entrevistas com banca avaliadora 09/03/2023 10/03/2023

Resultado da entrevista com banca examinadora 14/03/2023

Pedido de recursos da entrevista com banca avaliadora 15/03/2023 Até as 18h

Resultado final do processo de seleção 17/03/2023

Período de matrículas 20/03/2023 22/03/2023

Publicação do resultado parcial da matrícula 27/03/2023

Pedido de recursos da matrícula 28/03/2023 30/03/2023 Até as 23:59h[2]

Resultado final das matrículas 31/03/2023

Assinatura do contrato de bolsista com a FACTO 22/03/2023 05/04/2023

Aula Inaugural 10/04/2023

[1] Início da prova será às 14:00h, duração de 240 minutos (4 horas). O candidato que chegar após o horário indicado 
não poderá realizar a prova.
[2] Os recursos de matrícula deverão ser enviados exclusivamente por e-mail para o endereço 
cra.sr@ifes.edu.br.

Leia-se:

Atividades De Até Obs.

Período de inscrições 15/03/2022 31/01/2023

Resultado preliminar das inscrições 03/02/2023

Pedido de recurso das inscrições 06/02/2023 Até as 23:59h

Resultado final das inscrições 07/02/2023

Prova escrita (de múltipla escolha) 14/02/2023 Início às 18h[1]

Resultado parcial da prova escrita 17/02/2023

Pedido de recursos da prova escrita 23/02/2023 Até as 23:59h

Resultado final da prova escrita 28/02/2023

Divulgação dos horários das entrevistas dos candidatos às 
vagas PPI

28/02/2023

Período de realização das entrevistas dos candidatos às 
vagas PPI

03/03/2023

mailto:cra.sr@ifes.edu.br


Resultado preliminar da verificação dos candidatos das 
vagas PPI

06/03/2023

Pedido de recursos do resultado da verificação dos 
candidatos das vagas PPI

07/03/2023 Até as 18h

Resultado final da verificação dos candidatos das vagas 
PPI

08/03/2023

Divulgação dos horários das entrevistas com banca 
avaliadora

08/03/2023

Entrevistas com banca avaliadora 09/03/2023 10/03/2023

Resultado da entrevista com banca examinadora 14/03/2023

Pedido de recursos da entrevista com banca avaliadora 15/03/2023 Até as 18h

Resultado final do processo de seleção 17/03/2023

Período de matrículas[2] 20/03/2023 22/03/2023

Publicação do resultado parcial da matrícula 27/03/2023

Pedido de recursos da matrícula 28/03/2023 30/03/2023 Até as 23:59h[3]

Resultado final das matrículas 31/03/2023

Assinatura do contrato de bolsista com a FACTO 22/03/2023 05/04/2023

Aula Inaugural 10/04/2023

[1] Início da prova será às 18:00h, duração de 240 minutos (4 horas). O candidato que chegar após o horário indicado
não poderá realizar a prova.
[2] Os pedidos e a documentação de matrícula deverão ser enviados exclusivamente por e-mail para o endereço
cra.sr@ifes.edu.br.
[3] Os recursos de matrícula deverão ser enviados exclusivamente por e-mail para o endereço cra.sr@ifes.edu.br.

Vitória, 12 de janeiro de 2023

Adonai José Lacruz Diretor Diretor 

Administrativo e Financeiro
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