
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CHAMADA INTERNA Nº 01/2022 – IFES
PROJETO FORMAÇÃO PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CONVOCAÇÃO III

PROFESSORES FORMADORES - ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS POLICIAIS

De acordo com o resultado final da Chamada Interna 01 2022 ficam convocados os seguintes candidatos
para se manifestarem em relação ao interesse em ocupar a vaga pleiteada:

VAGA CANDIDATO(A) Classificação

4 - Políticas Públicas WAGNER PEREIRA ROCHA 2º

A Coordenação Geral do Projeto (projeto.formacaoprf@ifes.edu.br) enviará um e-mail de convocação. O(a)
candidato(a) deverá responder a convocação feita pelo e-mail no prazo de 24 horas (a contar a partir do
recebimento do e-mail). Caso não retorne dentro deste período será considerada a desistência.

No caso de aceite e de acordo com o item 4.1 da Chamada Interna 01 2022, o(a) candidato(a) deverá:

4.1. Realizar o Curso de Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Formação Docente para Educação a
Distância para a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal.

4.1.1.Fica dispensado de realizar o curso o(a) candidato(a) que já concluiu o Curso de Pós
Graduação Aperfeiçoamento em Formação Docente para Educação a Distância, ofertado
pelo Cefor/Ifes.

O(a) convocado(a) deverá informar no e-mail de resposta à coordenação se já concluiu o referido curso.
Aquele(a) que não concluiu deverá enviar, no mesmo e-mail, os seguintes documentos para a realização
da matrícula (enviar cópia digitalizada em PDF):

● Requerimento de matrícula (preenchido e assinado) - anexo do e-mail
● Termo de Consentimento de Tratamento de Dados (preenchido e assinado) - anexo do e-mail.
● Certidão de Nascimento ou Casamento ou Certidão de Averbação.
● Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser obtido através do site

ww.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.

Obs: podem ser arquivos em PDF, imagem e escaneados (todos os documentos têm que estar de forma
nítida de leitura das informações).

Vitória - ES,  23 de agosto de  de 2022.

Coordenação do Projeto Formação para a Polícia Rodoviária Federal
Portaria 1430, de 4 de julho de 2022
Portaria 1431, de 4 de julho de 2022
Portaria 1432, de 4 de julho de 2022

Portaria 1846, de 2 de agosto de 2022
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