
 
 
 

NONA 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 1.10 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
1.10 As aulas do curso serão realizadas semanalmente, na modalidade presencial, às segundas e 
quartas-feiras, das 19:00h às 22:00h, no Campus Serra do Ifes, situado à Rodovia ES-010 – Km 6,5 – 
Manguinhos, Serra – ES, conforme calendário das atividades acadêmicas definido pela 
Coordenação do Curso. 
 
Leia-se: 
 
1.10 As aulas do curso serão realizadas semanalmente, na modalidade presencial, às segundas e 
quartas-feiras, das 19:00h às 22:00h, no Campus Serra do Ifes, situado à Av. dos Sabiás, № 330, 
Morada de Laranjeiras, Serra – ES, conforme calendário das atividades acadêmicas definido pela 
Coordenação do Curso. 
 
2. Altera-se no item 5.1 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
5.1 Serão oferecidas 08 (oito) vagas para alunos o curso. 
 
Leia-se: 
 
5.1 Serão oferecidas 08 (oito) vagas para alunos residentes do curso de Pós-graduação em 
Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes. 
 
3. Altera-se no item 5.10 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
5.10 Os alunos selecionados para o programa de residência no TRE-ES vinculado a este edital e ao 
Curso de Pós-graduação lato sensu em Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes, receberão 
uma bolsa de estudos no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês durante os 18 
(dezoito) meses de duração do curso. 
 



Leia-se: 
 
5.10 Os alunos selecionados para o programa de residência no TRE-ES vinculado a este edital e ao 
Curso de Pós-graduação lato sensu em Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes, receberão 
uma bolsa de estudos no valor de R$ 4.208,49 (quatro mil duzentos e oito reais e quarenta e nove 
centavos) por mês, durante os 18 (dezoito) meses de duração do curso. 
 
4. Altera-se no item 6.2 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
6.2 A prova escrita de que trata a letra (a) do Item 6.1, será realizada no dia e horário determinado 
no cronograma deste edital (Item 7). O local da prova será o Campus Serra do Ifes, localizado à 
Rodovia ES-010 – Km 6,5 – Manguinhos – Serra – ES. 
 
Leia-se: 
 
6.2 A prova escrita de que trata a letra (a) do Item 6.1, será realizada no dia e horário determinado 
no cronograma deste edital (Item 7). O local da prova será o Campus Serra do Ifes, localizado à Av. 
dos Sabiás, № 330, Morada de Laranjeiras, Serra – ES. 
 
Onde se lê: 
 
6.2(c) Durante a realização da prova será proibida a comunicação com outro candidato, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como o uso de chapéu, boné, livros, 
revistas, folhetos, impressos, anotações, celulares (mesmo que desligados), calculadora ou 
quaisquer outros equipamentos eletrônicos de comunicação ou de consulta, bem como o porte de 
qualquer tipo de arma. 
 
Leia-se: 
 
6.2(c) Durante a realização da prova será proibida a comunicação com outro candidato, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como o uso de chapéu, boné, livros, 
revistas, folhetos, impressos, anotações, celulares (mesmo que desligados), calculadora ou 
quaisquer outros equipamentos eletrônicos de comunicação ou de consulta, bem como o porte de 
qualquer tipo de arma. A violação de qualquer destas proibições implicará na anulação da prova 
do candidato e sua eliminação do processo seletivo. 
 
5. 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 
Das 10h às 16h 
[2] 

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 14:00h, duração de 240 minutos (4 horas). O candidato que chegar após o horário indicado 
não poderá realizar a prova. 
[2] Em dias úteis, das 10h às 16h, na Coordenação de Registro Acadêmico (CRA) do campus Serra do Ifes. 
[3] 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 18h 

Resultado final das inscrições 07/02/2023   

Prova escrita (de múltipla escolha) 17/02/2023  Início às 14h [1] 
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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. 
 
6. Altera-se no item 11.2 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
11.2 Os candidatos selecionados, que assumirem a vaga no Programa de Residência em 
Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes do TRE-ES, receberão uma bolsa de estudos no valor 
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, durante os 18 (dezoito) meses de duração do 
curso de pós-graduação. 
 
Leia-se: 
 
11.2 Os candidatos selecionados, que assumirem a vaga no Programa de Residência em 
Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes do TRE-ES, receberão uma bolsa de estudos no valor 
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de R$ 4.208,49 (quatro mil duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos) mensais, durante os 
18 (dezoito) meses de duração do curso de pós-graduação. 
 
 

Vitória, 06 de janeiro de 2023 
 
 
 
 

 
ADONAI JOSÉ LACRUZ 

Diretor Administrativo-Financeiro 


