
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 5 2007. CU RSOS TÉCNICOS INTEGRADOS COM O ENSINO
MÉDIO PARA JOVENS E ADULTOS - CEFETES VITÓRIA.

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 do Processo Seletivo Simplificado 5 2007, que
considerando o número de vagas não preenchidas nos Cursos Técnicos Integrados com Ensino Médio para Jovens e Adultos,
do CEFETES - UnED Colatina, resolve em caráter excepcional, realizar um sorteio para o preenchimento das vagas
remanescentes do PS 1 2007, de acordo com os critérios abaixo:

1- Período de inscrição: 01 de março de 2007, das 10 às 11 horas, com o sorteio previsto para ser realizado após o
encerramento das inscrições. NÃO HAVERÁ TAXA DE INSCRIÇÃO.
1.1. Documentação: O Candidato deverá apresentar no ato da inscrição um documento de identidade civil - original.

2- Local de inscrição e do sorteio: UnED Colatina, Rua Arino Gomes Leal, 1700, Santa Margarida, Colatina ES.

3. Critérios: sorteio por ordem de preenchimento das vagas remanescentes. Será obrigatória a presença do candidato durante
a realização do sorteio.

4. Da matrícula:
4.1. Data: 02 de março de 2007;
4.2. Horário: 10 às 16 horas;
4.3. Documentos necessários para matrícula:
a)Requerimento de matrícula;
b)Histórico Escolar do Ensino Fundamental com carga horária (original), devidamente assinado pelas autoridades
competentes, inclusive o nº de autorização e/ou registros dessas autoridades;
c) Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada);
d) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (cópia autenticada);
e) Carteira de identidade para estrangeiros permanentes (cópia autenticada);
f) Título de eleitor (para maiores de 18 anos, comprovante que votou na última eleição e para quem tem 18 anos e não votou
na 1ª eleição, somente o título de eleitor) (cópia autenticada);
g) Carteira de identidade (cópia autenticada);
h) Certidão de alistamento militar ou Certificado de Reservista, Dispensa, ou Isenção - para maiores de 18 anos do sexo
masculino (cópia autenticada);
i) Uma foto 3x4, de frente e recente, com o nome do candidato no verso, escrito em letra de forma e a tinta;
j)Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com a tradução oficial dos estudos, feita por um tradutor
juramentado;
k) Comprovante da taxa de contribuição para a matrícula, a ser retirada no Registro Escolar.
4.3. Não serão aceitos documentos incompletos ou rasurados.
4.4. 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.
4.5.  O candidato que  não se apresentar no CEFETES - Vitória devidamente munido de todos os documentos exigidos, e no
prazo fixado para a matrícula, perderá o direito à mesma
.
5. Dos pré-requisitos e Vagas:
Para esses cursos, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Fundamental. Para se inscrever , o candidato deverá
ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade, completos até a data da matrícula. Terão entradas semestrais e duração mínima de
8 (oito) semestres letivos.

6. Das Vagas:
Turno Cursos Código Vagas Semestre

Noturno EMJA - Segurança do Trabalho - UnED Colatina 292 16 1º
6.1.Obs: Não será permitida a transferência entre os cursos.

Vitória, 25 de fevereiro de 2007

Jadir José Pela



          Diretor – Geral


