
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  04 2007 CEFETES

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,  no
período de 26 e 27 de fevereiro de 2007, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado dos Cursos Superiores de
Tecnologia do CEFETES - Colatina e Serra, para o preenchimento das vagas remanescentes do Processo Seletivo 1
2007, para o 1º semestre do ano letivo de 2007.

1- Período de inscrição: 26 e 27 de fevereiro de 2007.

2-Forma de pagamento da inscrição: Depósito na conta corrente - Caixa Econômica Federal , Agência 0823 – 003-369-
6.
O candidato deverá apresentar o comprovante da taxa de inscrição e retirar a ficha de inscrição na CPA – CEFETES -
Vitória, Avenida Alberto Torres, 894 - Jucutuquara, Vitória, ES ou UnED Colatina, Rua Arino Gomes Leal, 1700 -
Santa Margarida, Colatina, ES, devolvendo-a no mesmo local com 1 (uma) foto 3x4, e apresentando o documento de
identidade.

3. Taxa de Inscrição: R$ 30,00 (trinta reais)

4. Dos pré-requisitos e Vagas: Para estes cursos, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio.

SUPERIORES DE TECNOLOGIA
Turnos Cursos Código Vagas Semestre

Vespertino Redes de Computadores - UnED Colatina 251 02 1º
Matutino Saneamento Ambiental _ UnED Colatina 253 03 1º
Vespertino Redes de Computadores - UnED Serra 453 05 1º

5. DA PROVA

5.1. A prova para o Processo Seletivo Simplificado 4 2007 está prevista para o dia 01 de março de 2007 e será realizada
em uma única etapa, num único dia, constando de 1 (uma) Redação, com pontuação máxima de 100 (cem) pontos, nos
locais  especificados no cartão de inscrição, com duração de 02h (duas horas). O início da  prova  será às 10 horas.
5.2. A prova de redação deverá ser feita a caneta azul ou preta.
5.3. A Redação será corrigida por uma banca constituída por profissionais da área.
5.4.  A previsão é de que o resultado do Processo Seletivo Simplificado 4 2007 seja divulgado no dia 05/03/2007.

6. DA APROVAÇÃO

6.1. Os candidatos aprovados serão convocados para a matrícula conforme a ordem de classificação, até o limite das
vagas oferecidas neste Edital.
6.2. . Serão eliminados, na  prova de Redação, os candidatos que :
a) obtiverem nota ZERO;
b) não utilizarem a linguagem adequada ao tipo de texto solicitado;
c) desrespeitarem  a estrutura textual da modalidade escolhida;
d) produzirem o texto sem coesão e coerência textual;
e) fugirem a um dos temas propostos;
f) apresentarem textos ilegíveis;
g) usarem  outro tipo de letra, que não seja a letra cursiva ou tipo bastão;
h) não obedecerem ao número de linhas solicitado.

7. DA MATRÍCULA

UnED - Colatina e UnED - Serra: 05/03/2007, das 10 às 16 horas.

7.1. Documentos necessários para a matrícula
a) Requerimento próprio de matrícula, adquirido no dia da matrícula;



b) Histórico Escolar do Ensino Médio com carga horária (original), devidamente assinado pelas autoridades
competentes, inclusive o nº de autorização e/ou registros dessas autoridades;
c) Certificado de conclusão do Ensino Médio;
d) Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada);
e) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (cópia autenticada);
f) Carteira de identidade para estrangeiros permanentes (cópia autenticada);
g) Título de eleitor (para maiores de 18 anos, comprovante que votou na última eleição e para quem tem 18 anos e não
votou na última eleição, somente o título de eleitor) (cópia autenticada);
h) Carteira de identidade (cópia autenticada);
i) 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);
j) Uma foto 3x4, de frente e recente, com o nome do candidato no verso, escrito em letra de forma e a tinta;
k)Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com a tradução oficial dos estudos feita por um tradutor
juramentado;
l) Comprovante da taxa de contribuição para a matrícula, a ser retirado no Registro Escolar.

8. INÍCIO DAS AULAS

UnED Serra: 06/03/2007.
UnED Colatina: 12/03/2007

Vitória, 25 de fevereiro de 2007

Jadir José Pela
Diretor - Geral


