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O Diretor Geral do Campus Colatina do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) faz saber
as normas do processo seletivo simpli�cado
para seleção de bolsistas que atuarão
como Professores Formadores nos cursos
da modalidade a distância, no âmbito do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – Pronatec/Bolsa
Formação.

Finalidade do Programa.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – Pronatec tem como
objetivo expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos técnicos e pro�ssionais de
nível médio, e de cursos de formação inicial e
continuada para trabalhadores. Esta ação
intensi�ca a expansão da rede federal de
educação pro�ssional e tecnológica.

Cargos oferecidos.

PROFESSOR FORMADOR.

Área, Disciplinas, Vagas, Requisitos
Especí�cos.
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Remuneração.

Os valores das bolsas obedecerão aos
seguintes parâmetros de distribuição da
carga horária semanal e respectivos valores,
conforme quadro abaixo.

Inscrições.

As inscrições já estão abertas. O candidato
deverá entregar os documentos exigidos
para a vaga pleiteada, de acordo com a
seção 6.3 do Edital, até o dia 26 de julho de
2017 entre 13: 00 e 17:00 horas na
Coordenadoria de Registros Acadêmicos do
Campus Colatina, do Instituto Federal do
Espírito Santo – ES, situado na Avenida
Arino Gomes Leal, n.º 1700 – Santa
Margarida – Colatina ES, em envelope com o
assunto [EDITAL 01/2017 – VAGA] – NOME
DO CANDIDATO, substituindo a palavra VAGA

http://vagasdeempregogv.com.br/wp-content/uploads/2017/07/ifes-colatina-vagas.jpg
http://vagasdeempregogv.com.br/wp-content/uploads/2017/07/ifes-colatina-remuneracao.jpg
http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/bolsistas_pronatec/colatina/01-2017/edital_01_2017_bolsistas_pronatec_21_7.pdf
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e a expressão NOME DO CANDIDATO pelas
informações adequadas.

Taxa de inscrição.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Cronograma.

Validade.

Este edital terá validade de 1 (um) ano, a
contar da data de publicação da
homologação do resultado �nal na página do
Ifes (http://www.ifes.edu.br), na área
correspondente a este edital, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.

Edital.

CONFIRA AQUI TODOS OS DETALHES DO
EDITAL.

ANEXOS AO EDITAL.
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 VOCÊ PODE GOSTAR...

05/12/2017

São Gabriel:
abertas
inscrições
de processo
seletivo para
contratação
de
professores.

13/02/2018

SEMARH de
Ibiraçu
realiza
Processo
Seletivo
para
diversos
cargos.
Salário: R$
954,00. 07/06/2018

Guarapari
faz
processo
seletivo para
os cargos de
Cuidador e
Educador
Social. R$
954,00.
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