
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS Barra de São Francisco 

Rodovia ES 320 - KM 118 - Zona Rural, Três Vendas/Valão Fundo, Barra de São Francisco – ES 

(27) 3083-4517

EDITAL 01/2022
PROCESSO SELETIVO - VAGAS REMANESCENTES 

O Diretor-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo(Ifes), Campus Barra de São Francisco,
Instituição criada pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 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  -  Vagas  Remanescentes  01/2022:
Vagas  na  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  com  ingresso  para  o  Primeiro
Semestre letivo de 2022, conforme determinado a seguir: 

1 Da inscrição:

1.1 Período: 14/02/2022 a 21/02/2022

1.2 Taxa de Inscrição: Não haverá taxa de inscrição 

1.3 Forma de inscrição: on-line através do endereço do e-mail cra.bsf@ifes.edu.br 

1.4 Documentos necessários para a inscrição (todos em formato jpeg OU pdf): 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I deste edital – Obrigatoriedade de preencher todos os cam-
pos)

b) Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto;
c) CPF; 
d) Histórico Escolar do Ensino Médio.

IMPORTANTE: No caso da falta do Histórico Escolar do Ensino Médio, ou se o candidato
estiver cursando o 2º ou 3º ano, ou tenha concluído, poderá apresentar a declaração contendo
as notas dos componentes curriculares do último ano cursado no ensino médio. Ou seja, caso
você esteja no 2º ano, as notas apresentadas na declaração serão as do 1º ano. Caso você este-
ja no 3º Ano, as notas apresentadas na declaração devem ser as do 2º Ano. Caso tenha con-
cluído o ensino médio ou esteja fazendo quarto ano de um curso Técnico Integrado, as notas
apresentadas na declaração devem ser as do 3º Ano. Caso seu ensino médio tenha sido inte-
grado de 4 anos e você já concluiu, basta informar as notas na declaração do 4º ano.
OBS: A Declaração deverá ser em papel timbrado da Escola onde estuda ou estudou, com as-
sinatura e carimbo do(a) Secretário(a) ou Diretor da instituição.

2 Dos pré - requisitos e vagas

2.1 Curso Técnico Concomitante: para ingresso nesta forma de oferta é necessário que o 
candidato esteja cursando pelo menos o 2º ano do Ensino Médio.

CURSO TURNO DURAÇÃO VAGAS

Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio Noturno 2 anos 28



3 Dos critérios de seleção: 

3.1 Serão observados os critérios de:

a) Análise dos documentos pessoais entregues conforme solicitado no item 1.4; e

b)  Média aritmética simples da pontuação obtida nos componentes curriculares Mate-
mática e Língua Portuguesa, no último ano (no caso do Ensino Médio Regular ou
Ensino Médio Integrado a Curso Técnico) ou semestre (no caso da Educação de Jo-
vens e Adultos), cursado integralmente pelo candidato.

4 Da classificação: 

4.1 Os candidatos selecionados serão convocados para a matrícula conforme a ordem de
classificação, até o limite das vagas oferecidas neste Edital.

4.2 Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, o desempate se dará da seguinte
forma:

1º critério: maior nota no componente curricular Português, no último ano/semestre 
cursado integralmente pelo candidato.

2º critério: maior idade.

5 Do resultado: 

5.1 O resultado será divulgado na página do campus no endereço: saofrancisco.ifes.edu.br
5.2 Data de divulgação: 23/02/2022.

6 Do recurso e do resultado pós recurso 
6.1 O recurso deverá ser enviado para o e-mail cra.bsf@ifes.edu.br no dia 24/02/2022 até as

23h59.

6.2 O resultado pós análise de recursos, será divulgado na página do Campus no endereço:
saofrancisco.ifes.edu.br.

6.3 Data de divulgação: 25/02/2022.

7 Do requerimento de matrícula: 
7.1 Os candidatos  classificados  serão  convocados  para  a  matrícula,  conforme a  ordem de

classificação, até o limite das vagas oferecidas neste Edital. 

7.2 Demais candidatos  ficarão classificados como suplentes  e existindo vagas,  poderão ser
convocados até o prazo máximo de 4 semanas após o início das aulas.

7.3 A matrícula será realizada de forma online, via e-mail cra.bsf@ifes.edu.br

7.4 Horário de atendimento para matrícula: 08:00 às 22:00

7.5 Documentos necessários à matrícula:

a) Histórico Escolar do Ensino Médio OU Certificação do Ensino Médio obtido por meio de



realização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem ou Exame Nacional para Certificação de
Competência de Jovens e Adultos - ENCEEJA (original e cópia); OU Histórico Escolar Parcial
contendo as notas do último ano cursado integralmente; OU declaração equivalente contendo as
notas do último ano cursado integralmente, OU comprovação de matrícula no 2º ou 3º ano do Ensino
Médio no ano letivo de 2022.
b) Carteira de Identidade; 
c) Certidão Civil de Nascimento ou Casamento; 
d) Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes; 
e) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e comprovante da última votação; 
f) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
g) Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de isenção OU
Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino nascido antes de
2003; 
h) 01 foto 3x4 de frente recente e coloridas;
i) Certidão de registro do consulado para estrangeiros;
j)  Declaração de equivalência  de estudos feitos  no exterior,  com tradução feita  por  tradutor
juramentado;
k) Comprovante de residência; e
l) Procuração e documento de identificação do procurador, no caso da matrícula ser efetuada por
terceiro. 

7.6 No  caso  de  falta  do  Histórico  Escolar  o(a)  candidato(a)  poderá  efetuar  a  matrícula
provisória com uma Declaração de Conclusão de Escolaridade, ficando OBRIGADO(A) a
entregar o Histórico Escolar em até 30 (trinta) dias após a matrícula, sob pena de ter a
matrícula cancelada, no caso de não cumprimento do prazo. 

7.7 O(A)  candidato(a)  classificado(a)  que  não apresentar  toda  a  documentação  exigida  ou
deixar de comparecer ao local no período fixado neste Edital perderá o direito à vaga no
curso. 

7.8 Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis e/ou rasurados. 

7.9 A efetivação da matrícula obedecerá rigorosamente a ordem crescente de classificação,
bem como as datas previstas neste Edital. 

7.10 A inscrição será válida somente para o ingresso no 1º semestre letivo de 2022.

8 Das orientações

8.1 Conforme a legislação vigente e o Regulamento da Organização Didática do Ifes –  Rod,
para os cursos técnicos do Ifes, será cancelada a matrícula do(a) discente que:
a) utilizar documentação falsa ou adulterada para a inscrição ou requerimento da matrícula,

sendo o requerente responsabilizado legalmente pelo ato.
b) não frequentar os primeiros 05 (cinco) dias letivos sem apresentar justificativa legal com

antecedência. 

9 Da chamada de suplentes: 

9.1 A  chamada  de  suplentes  para  preenchimento  das  vagas  será  feita  pelo  site
www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos. Também poderá ser feita pela Coordenadoria de
Registro Acadêmico do campus, por telefone.

9.2 O critério de chamada de suplentes seguirá rigorosamente a ordem de classificação do(a)
candidato(a). 

10 Do cronograma

ATIVIDADES DATAS

http://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos


Inscrição 14/02/2022 a 21/02/2022
Publicação do resultado da inscrição 23/02/2022
Recurso 24/02/2022
Publicação do resultado do recurso 25/02/2022
Período para matrícula 03/03/2022 a 04/03/2022
Início das aulas 07/03/2022

11 Os casos omissos serão tratados pela Diretoria de Ensino e pela Diretoria-Geral do Campus.

Barra de São Francisco, 14 de Fevereiro de 2022.

Leonardo de Miranda Siqueira
Diretor-Geral

Portaria nº 1988, de 22 de Novembro de 2021
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA VAGAS DO PS 01/2022 

VAGAS REMANESCENTES 

CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM ADMINISTRAÇÃO

Eu,                                                                                                                                                     , 

venho requerer minha INSCRIÇÃO no PS 01/2022 – Vagas Remanescentes – Curso Téc-

nico em Administração.

RG: CPF

DATA NASCIMENTO: ESTADO: NATURAL DE:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP: ESTADO

CIDADE:

CELULAR: E-MAIL:

DECLARO, para os devidos fins, que estou ciente e de acordo com o exposto no 

Edital  01/2022

                                                                ___________________________________________, ______de________________de 

2022.
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