Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 7 2007
VAGAS REMANESCENTES - 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, que estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para as vagas remanescentes dos Cursos Técnicos Subseqüentes de
Eletrotécnica (módulo III)e Construção Civil (módulo III) e Cursos Técnicos Integrados com o Ensino Médio Regular
de Eletrotécnica (módulo II), no CEFETES - Vitória, para ingresso no semestre letivo de 2007 / 1.
1. Período de inscrição: 07 de maio de 2007.
2. Local de inscrição: CPA - CEFETES - Vitória. Avenida Alberto Torres, 894 - Jucutuquara - Vitoria
3. Taxa de inscrição: R$ 50,00, em guia própria, a ser retirada na CPA-CEFETES e recolhida em qualquer agência do
Banco do Brasil.
4. Horário: 10 às 16 horas.
5. O candidato poderá se inscrever em apenas um Curso.
6. Pré-requisito:
• Para o ingresso nos cursos, o candidato deverá ter concluído os componentes curriculares de um curso técnico
de nível médio, cadastrado no CNCT/MEC Cadastro Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação
– correspondente aos cursos do CEFETES, de acordo com o estabelecido:
1)Técnico Subseqüente em Construção de Edifícios e em Eletrotécnica: 100% dos componentes curriculares do
módulo I e 75% dos componentes curriculares do módulo II
2)Técnico Integrado com o Ensino Médio Regular de Eletrotécnica: 100% dos componentes curriculares do
módulo I.
OBS. : O candidato não pode estar sob o regime de dependência.
7. Vagas:

Turnos
Matutino
Noturno

TÉCNICOS SUBSEQÜENTES
Cursos
Código
Construção de Edifícios
113
Eletrotécnica
122

Vagas
01
01

Módulo
III
III

Turnos
Matutino
Vespertino

TÉCNICO INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO REGULAR
Cursos
Código
Vagas
Eletrotécnica
071
01
Eletrotécnica
073
01

Módulo
II
II

8. Documentos:
• Requerimento (a ser preenchido no ato da inscrição);
• Matriz Curricular do Curso e ementários dos componentes curriculares;
• Histórico parcial contendo notas e carga horária dos componentes já cursados;
• Certificado de conclusão do curso ou histórico escolar final do curso, contendo notas e carga horária dos
componentes já cursados, para os candidatos que já concluíram;
• Programa detalhado das disciplinas em que foi aprovado;
• Cópia do RG e do CPF.

9. Critérios de Classificação:
a) Candidatos oriundos de Instituições Federais de Ensino, serão exigidos apenas o cumprimento dos pré-requisitos.
b) Candidatos oriundos de outras Instituições de Ensino que tiverem a maior compatibilidade entre as matrizes
curriculares do CEFETES e as da Instituição de origem.
10. Critérios de Desempate:
a) Candidatos oriundos de Instituições Federais de Ensino, que tiverem o maior número de compatibilidade entre os
componentes curriculares.
b) O candidato oriundo de Instituições Federais de Ensino que apresentar o maior coeficiente de rendimento nas
disciplinas cursadas
c) O candidato que tiver o menor número de adaptações
d) O candidato que apresentar o maior coeficiente de rendimento nas disciplinas cursadas
Obs: Será INDEFERIDA a inscrição do candidato que não estiver de acordo com o CAPÍTULO IV do Regulamento da
Organização Didática (ROD) do CEFETES – Cursos Técnicos, conforme publicação no site: www.cefetes.br
11. Divulgação dos Resultados: Dia 11 de maio de 2007 - CEFETES - Vitória.
Vitória, 04 de maio de 2007.
JADIR JOSÉ PELA
Diretor Geral

