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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 17 2008 CE FETES

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO
EM ENGENHARIA METALURGICA E DE MATERIAIS - ANO 2009

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 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 12 a 23 de janeiro de 2009, as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais para
o preenchimento de vagas do ano letivo de 2009.

1. Período de inscrição: 12 de janeiro até às 17h do dia de 23 de janeiro de 2009.

2. Local de Inscrição: Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo-CEFETES Vitória - situado na
Avenida Vitória, 1729- Jucutuquara - Vitória – ES. Secretaria do PROPEMM ou pelo correio postado até às 17h do dia
23/01/2009.

3. Taxa de Inscrição: Sem taxa de inscrição.

4. Provas:
• 06/02/2009 – 8h às 12h : Conhecimentos Específicos
• 06/02/2009 – 14 às 16h : Conhecimento de Língua Inglesa

5 . Pré-requisito
Podem inscrever-se para a seleção candidatos graduados em cursos das áreas de todas as Engenharias, Física, Química e
Tecnólogos em Áreas afins. Poderão se inscrever graduados em outras áreas, desde que comprovem documentalmente,
experiência nas áreas afins, ficando sujeito á aprovação da banca.

6. Vagas:
Curso Código Vagas
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7. Documentos necessários para a inscrição:
I - Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível na  homepage www.propemm.cefetes.br);

II - Cópia simples do documento oficial de identidade;

III - Cópia simples do título eleitoral (dispensado no caso de estrangeiro);

IV - Cópia simples do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última eleição) (dispensado no caso de
estrangeiro);

V - Cópia simples do comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos de sexo masculino)
( dispensado no caso de estrangeiro);

VI - currículum vitae devidamente acompanhado das cópias dos comprovantes, em uma via; com nome completo do
candidato;

VII – Cópia simples do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido por órgão competente do Ministério
da Educação. Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES),
no ato da inscrição, poderão se inscrever desde que apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e
colação de grau do curso;

VIII - Cópia simples do histórico escolar de graduação;

IX- Comprovação de experiência nas áreas afins, para candidatos de outras áreas;

X - Candidatos empregados deverão apresentar declaração de apoio do chefe imediato ou da gerência de RH ou
equivalente, liberando o candidato para cursar as disciplinas e para a realização da parte experimental, quando for o
caso.



8. As aulas do curso serão no CEFETES Vitória.

9.  Não haverá encargos financeiros para os alunos no que se refere a mensalidades do Curso.

OBS: Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos no site www.propemm.cefetes.br.

Vitória, 02 de novembro de 2008

Prof. Dr. José Roberto de Oliveira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Metalúrgica e Materiais


