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Pelo presente Edital o Responsável pela Direção Geral do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus 

Santa Teresa faz saber que estarão abertas as inscrições referentes ao Processo Seletivo para ingresso no Curso 
Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, para o 
ano letivo de 2010. 
 

1. DO CURSO:   
1.1 O Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA) visa à formação integral da população de jovens e adultos, na região do município de Santa Teresa e 
municípios circunvizinhos, enfatizando a formação humana, o aumento de escolaridade com profissionalização diante 
dos desafios da sociedade do conhecimento e a inclusão no mundo do trabalho.  
1.2 A duração prevista para o curso é de 2 (dois) anos. Desta forma assim segue: 

 

CURSO 
 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

TURNO 
 

VAGAS 
Técnico em Agroindústria 
Integrado ao Ensino Médio na 
Modalidade Educação de Jovens 
e Adultos. 

-Ter concluído ou estar concluindo o Ensino 
Fundamental; 
- Ter idade mínima de 17 anos no ato da matrícula. 

Noturno 30 

  
 
   2. DAS INSCRIÇÕES:  
   2.1 As inscrições para o processo seletivo 2010, serão gratuitas. 

2.2 Período – 17 de setembro a 06 de novembro de 2009. 
2.3 Horário – 7h às 11h e de 12h30min as 16h30min (dias úteis). 
2.4 Local – Setor de Registros Escolares - Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus Santa Teresa. 
2.5 O formulário de inscrição será disponibilizado no site do IFES - Campus Santa Teresa, no endereço eletrônico 
www.eafst.gov.br e no Setor de Registros Escolares.  
2.6 O formulário de inscrição deverá ser preenchido em letra de forma, não conter rasuras e ser encaminhado ao Setor 
de Registros Escolares ou, via correio, postado até o último dia de inscrição, juntamente com a documentação exigida 
para inscrição, no endereço: Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa Teresa, Setor de Registros 
Escolares, Rodovia ES, 080, km 21, São João de Petrópolis, Santa Teresa-ES, Cep 29660-000. 
2.7 Documentação exigida no ato da inscrição: 

• 1 fotografia recente em tamanho 3x4 cm; 
• Formulário de inscrição, devidamente preenchido; 
• Certidão de nascimento, ou casamento, ou carteira de identidade (cópia); 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
• Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental ou declaração por estar concluindo. 

   2.8 A inscrição somente será efetuada mediante apresentação da documentação exigida no item 2.7. 
2.9 Na hipótese de documentos encaminhados via correio, será considerada a data de postagem obedecendo ao 
período de inscrição previsto neste Edital. 
 
3.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 
3.1 A classificação será por meio da análise dos documentos entregues, realizada por uma comissão designada pelo 
Diretor Geral do IFES - Campus Santa Teresa, mediante os seguintes critérios:  
1º) Alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou 
outros programas afins; 
2º) Alunos com maior tempo de afastamento da escola; 
3º) Alunos provenientes de escolas públicas do município de Santa Teresa e municípios circunvizinhos; 
 
Critério de desempate:  
1º Candidato de maior idade; 
  
 
 
 



4. DO RESULTADO: 
4.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no mural do Prédio Pedagógico do IFES - Campus Santa 
Teresa e na internet, no endereço eletrônico www.eafst.gov.br, a partir do dia 08 de dezembro de 2009. 
 
5.  DA MATRÍCULA:  
5.1 As matrículas serão efetuadas pessoalmente pelo candidato no Setor de Registros Escolares do IFES - Campus 
Santa Teresa no dia 15 de dezembro de 2009 (das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30). 
5.2 Os documentos exigidos para a realização da matrícula estão relacionados abaixo (as cópias solicitadas não 
precisam ser autenticadas): 

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia);  
• Histórico Escolar do Ensino Fundamental original ou Declaração que comprove o grau de escolaridade exigida 

(conforme item 5.4); 
• Carteira de identidade (cópia); 
• Título eleitoral (cópia); 
• Comprovante de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino e maior de dezoito anos (cópia); 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
• 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3 x 4 cm; 
• Comprovante de residência (conta de luz, ou água, ou telefone). 

 
5.3 Se o Histórico Escolar do Ensino Fundamental não for emitido até o dia da matrícula, deverá ser emitida uma 
declaração que comprove a situação do aluno pela Escola de origem, comprometendo-se o candidato a apresentar o 
mesmo dentro de 30 (trinta) dias, para que não seja invalidada sua matrícula. 
5.4 Casos qualquer dos documentos citados no item 5.2 não sejam entregue no ato da matrícula, a mesma não será 
efetuada. 
5.5 O Candidato que entregar documento de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, realizado no exterior, 
deverá também entregar o documento de equivalência formal do referido curso, expedido pela Secretaria de Estado da 
Educação, devidamente traduzidos. 
 
6. DO REGIME ESCOLAR: 
6.1 Os alunos do Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA) serão considerados em Regime de Externato, tendo a excepcionalidade do direito de usufruir do 
atendimento de primeiros socorros e enfermaria, ao jantar e lanche noturno nos dias letivos previstos no calendário 
escolar. 
6.2 O IFES – Campus Santa Teresa oferecerá um Seguro de Acidentes Pessoais para cada aluno matriculado que 
esteja freqüentando regularmente as atividades escolares. 
6.3 As pessoas com deficiência terão assegurada a igualdade de condições aos demais alunos.  
 

 
   7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A efetivação da matrícula implicará conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, 
não podendo o mesmo, alegar desconhecimento. 
7.2 Todos os alunos matriculados estarão sujeitos ao Regimento Interno do IFES- Campus Santa Teresa. 
7.3 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Diretor-Geral desta IFE. 
7.4 Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Registros Escolares do IFES - Campus Santa Teresa com 
endereço na Rodovia ES-080, km 21, Distrito de São João de Petrópolis, Município de Santa Teresa-ES, CEP 29.660-
000, telefone (0 xx 27) 3259-7866 ou (0xx27) 3259-7839; ou no site www.eafst.gov.br. 
 
 

São João de Petrópolis-ES., 17 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLIO DE ALMEIDA CORDEIRO 
Responsável pela Direção Geral 


