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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 3 2007
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  DO ESPÍRITO  SANTO

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica  do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais e, de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber,  pelo
presente edital, que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para vagas
remanescentes na unidade de Serra, dos Cursos Superiores de Tecnologia, para o 2º semestre do ano
letivo de 2007.

01. DA INSCRIÇÃO:

1.1. Período de Inscrição: 12/02 a  16/02

1.2. Local de Inscrição: CEFETES UnED Serra. Rod. ES 010, Km 6,5

29164-231 – Manguinhos – Serra – ES. (SETOR: PROTOCOLO)

1.3. Horário de Inscrição: 10h às 16h

02. DAS VAGAS:

2.1. Vagas Remanescentes para TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA ou NOVO CURSO
SUPERIOR - UnED SERRA

2.1.1. Pré-requisito:

Transferência Facultativa: Para o ingresso no 2º Semestre, o candidato deverá ter cursado o 1º
Semestre de Curso Superior da Área de Informática.

Novo Curso Superior: Para o ingresso no 2º  o candidato deverá ter concluído Curso Superior de
Área afim.

2.1.2.  Documentos:

• Requerimento devidamente preenchido;

• estrutura curricular do curso de origem constando a carga horária* necessária para a
graduação;

• número e data do decreto de reconhecimento do respectivo curso ou de sua autorização, bem
como, a data de sua publicação no Diário Oficial;

• histórico escolar parcial e/ou final do 3º grau, discriminando as disciplinas com as
respectivas notas e carga horária;

• programa detalhado das disciplinas em que foi aprovado;

• comprovante, emitido pela instituição de origem, da carga horária* , que está sendo cursada
no ano em curso, no caso de cursos seriados anuais;

• cópia do RG e do CPF.

*  para as instituições em que a estrutura curricular dos cursos e o histórico do aluno registram
apenas créditos, o candidato deverá apresentar também um documento original da Instituição –
Declaração em papel timbrado e com carimbo – com a devida conversão dos créditos em carga
horária.



2.1.3. Critérios de Classificação: A classificação dar-se-á levando em conta a maior
compatibilidade entre as disciplinas cursadas na IES de origem e as dos cursos superiores de
Tecnologia em Sistemas de Informação ou Redes de Computadores. Havendo empate terá
preferência o candidato que apresentar  o maior coeficiente de rendimento nas disciplinas cursadas.

Obs:  Será INDEFERIDA a inscrição do candidato que não estiver de acordo com o CAPÍTULO IV
do Regulamento da Organização Didática (ROD) do CEFETES – Ensino Superior, conforme
publicação no site: www.cefetes.br
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2.1.4. Divulgação dos Resultados: Dia 28/02 na UnED/SERRA (mural da UnED/Serra)

2.2. Alguns Componentes Curriculares poderão, segundo possibilidades e necessidades da
Instituição, vir a ser realizados em outra Unidade do Sistema CEFETES.

2.3.  As Matrizes Curriculares constantes dos Projetos de Cursos poderão vir a sofrer alterações em
função de novas avaliações econômico - sociais, alterações de leis ou necessidades de retificações
de natureza técnico – pedagógicas.

2.4. Nos cursos que desenvolvem as suas atividades de segunda à sexta-feira, a Instituição se
reserva ao direito de transferir ou acrescentar atividades letivas aos sábados.

2.5. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado 3 2007 que já se encontre
matriculado em um dos Cursos Técnicos ou Superior de Tecnologia do CEFETES e Unidades, será
automaticamente desligado do Curso que esteja freqüentando, caso opte pela matrícula do
novo Curso.

3. DA MATRÍCULA:

Dia 1º e 2 de março de 2007, das 10 às 16h.

3.1. A matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato, se maior de idade, por seu responsável
legal ou por representante legal, munido de procuração específica para o fim com firma
reconhecida.

3.2. Todos os candidatos aprovados e classificados, dentro do número de vagas estabelecido para
cada curso, terão que se matricular, obrigatoriamente, na data determinada pelo Edital, sob pena de
ser considerado desistente, hipótese em que será convocado o suplente imediato para ocupação da
vaga.

3.3. Documentos necessários para a matrícula:

a) Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada);
c) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (cópia autenticada);
d) Carteira de identidade para estrangeiros permanentes (cópia autenticada);
e) Título de eleitor (para maiores de 18 anos, comprovante que votou na última eleição e para quem
tem 18 anos e não votou a 1ª eleição, somente o título de eleitor) (cópia autenticada);
f) Carteira de identidade  para maiores de 18 anos, de ambos os sexos (cópia autenticada);



g) Certidão de alistamento militar - para maiores de 17 anos - e Certificado de Reservista, Dispensa,
ou  Isenção - para maiores de 18 anos do sexo masculino (cópia autenticada);
h) Duas fotos 3x4, de frente e recente, com o nome do candidato no verso, escrito em letra de forma
e a tinta;
i) Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com a tradução oficial dos estudos
feita por um tradutor juramentado;
j) Comprovante da taxa de contribuição para a matrícula, no valor de R$ 8,00, efetuado na cantina
da Unidade Serra.

.Obs.: Para os casos de Transferência Facultativa, o aluno(a) receberá, no ato da matrícula, a
declaração de vaga para ser entregue à Instituição de origem para que a mesma possa enviar a
Guia de Transferência à Instituição de destino.

3.4. Não serão aceitos documentos incompletos ou rasurados.

3.5. Todas as cópias dos documentos exigidos deverão ser autenticadas.  A autenticação poderá
ser feita pelo funcionário encarregado de receber o documento, depois de confrontar a cópia com
o original.

3.6. O candidato que não se apresentar ao devidamente munido de todos os documentos
exigidos, e no prazo fixado para a matrícula de cada curso, perderá o direito à mesma.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Será cancelada a matrícula do candidato que:
 a) não freqüentar os 10 (dez) primeiros dias úteis de aulas, sem comprovação justificada,
durante o referido período.
 b) utilizar documentação falsa e/ ou adulterada para inscrição/matrícula, ficando o mesmo passivo
das cominações legais.

4.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
legislação pertinente, devendo protocolar o pedido no CEFETES, Unidade Sede ou UnED/Colatina,
até 05 (cinco) dias úteis após sua primeira publicação.

4.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento por parte deste, das instruções e no
compromisso de aceitar as condições deste Processo Seletivo nos termos em que se acham
estabelecidas neste Edital.

4.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria da Área de Informática em conjunto
com a  Gerência de Ensino da UnED/Serra.

Vitória,  11 de fevereiro de 2007
JADIR JOSÉ PELA

Diretor Geral


