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Formação profissional engloba várias
modalidades de ensino.
As provas das seleções estão marcadas para o
dia 15 de junho.

As provas acontecem no dia 15 de
junho

(Foto: Amanda Monteiro/ G1 ES)

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas, em três

processos seletivos, para preenchimento de 1.792 vagas em cursos técnicos. As
oportunidades são para formações em diversas modalidades. Os requisitos para
participar da seleção podem ser conferidos na página do Instituto. As provas dos
três processos seletivos estão marcadas para o dia 15 de junho. O aluno aprovado
ingressará no segundo semestre letivo.

No primeiro edital (14/2014), estão disponíveis 1.024 vagas para cursos
simultâneos distribuídos em 11 campi, e outras 20 para o curso técnico Integrado

em Metalurgia no campus de Vitória, por meio do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

O segundo edital (15/2014) traz 676 vagas para cursos em Administração e
Informática, na modalidade à distância, que também é ofertado de forma
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simultânea. Já o edital 16/2014 tem 72 oportunidades também pelo Proeja nos

técnicos em Metalurgia e Segurança do Trabalho, permitindo que o aluno possa
cursar tanto o ensino médio quanto o técnico no Ifes de maneira conjunta.

Nos dois primeiros processos, o período para inscrições vai até o dia 25 de maio,
através da página do Ifes. A solicitação da isenção da taxa, que é de R$ 51, pode
ser feita até o dia 16 de maio. Para o último edital, a inscrição é gratuita, mas o
prazo se encerra no dia 23 de maio e o cadastro deve ser feito presencialmente, na
Gerência de Processos de Seleção, no campus Vitória (av. Alberto Torres, 894,

Jucutuquara), das 9h às 12h e 13h às 17h.

Confira os campi e as vagas por edital

Cursos técnicos concomitantes (edital 14/2014)
Aracruz
Mecânica (noturno): 40 vagas.

Cachoeiro de Itapemirim

Eletromecânica (noturno): 36 vagas.
Informática (noturno): 36 vagas.
Mineração (noturno): 40 vagas.

Cariacica
Logística (noturno): 40 vagas.
Portos (noturno): 40 vagas.

Manutenção eletromecânica ferroviária (noturno): 40 vagas.

Colatina

Edificações (noturno): 32 vagas.
Informática (noturno): 32 vagas.

Guarapari
Administração (noturno): 40 vagas.
Eletrotécnica (noturno): 32 vagas.

Ibatiba
Meio Ambiente (noturno): 40 vagas.

Linhares
Automação Industrial (noturno): 28 vagas.
Administração (noturno): 36 vagas.

São Mateus
Eletrotécnica (noturno): 32 vagas.
Mecânica (noturno): 32 vagas.

Serra
Automação Industrial (matutino): 32 vagas.

Automação Industrial (noturno): 16 vagas.
Informática (vespertino): 40 vagas.
Informática (noturno): 40 vagas.

Vila Velha
Biotecnologia (matutino): 40 vagas.
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Química (vespertino): 40 vagas.

Vitória
Eletrotécnica (noturno): 32 vagas.

Estradas (noturno): 24 vagas.
Geoprocessamento (noturno): 40 vagas.
Mecânica (noturno): 36 vagas.
Mecânica (vespertino): 36 vagas.
Metalurgia (vespertino): 32 vagas.

Segurança do Trabalho (noturno): 40 vagas.
Metalurgia – Proeja (noturno): 20 vagas remanescentes. Ingresso no 5º módulo
do curso técnico integrado.

Cursos de vagas na Educação Profissional (edital 15/2014)
Curso Técnico em Administração a Distância
Polo Alegre (vespertino): 52 vagas.

Polo Bom Jesus do Norte (noturno): 52 vagas.
Polo Guarapari (noturno): 52 vagas.
Polo Ibatiba (noturno): 52 vagas.
Polo Piúma (noturno): 52 vagas.
Polo Santa Teresa (noturno): 52 vagas.

Curso Técnico em Informática a Distância

Polo Aracruz (noturno): 52 vagas.
Polo Bom Jesus do Norte (noturno): 52 vagas.

Polo Ibatiba (noturno): 52 vagas.
Polo Montanha (noturno): 52 vagas.
Polo Nova Venécia (noturno): 52 vagas.
Polo Santa Teresa (noturno): 52 vagas.

Polo Viana (noturno): 52 vagas.

Cursos Proeja integrados (edital 16/2014)
Vitória

Metalurgia (noturno): 32 vagas.
Segurança do trabalho (vespertino): 40 vagas.

Notícias da sua região

         Nordeste     

G1 - Instituto Federal do ES tem 1.792 vagas abertas para cursos técnicos http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/instituto-federal-do-...

3 of 3 28/08/2018 10:14


