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Foram ofertadas mais de 3 mil vagas
disputadas por 15 mil pessoas.
Processo contou com reserva de vagas para
inclusão social.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quarta-feira (26) o
resultado do processo seletivo para cursos técnicos. Ao todo, foram ofertadas mais

de três mil vagas disputadas por mais de 15 mil candidatos. O resultado completo
está disponível no site do instituto.

O primeiro lugar geral foi Marcos Batista Araújo Herkenhoff, aprovado para o
curso Técnico em Eletrotécnica do campus Vitória, no turno matutino, com 430
pontos. 

O Ifes ofereceu 3.060 vagas para cursos técnicos presenciais para os campi:
Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Ibatiba,
Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda

Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

Este processo seletivo já atende à lei que estabelece que 50% do total das vagas
ofertadas sejam reservadas à inclusão social por sistema de cotas para candidatos

que tenham cursado todo o Ensino Fundamental em escolas públicas, respeitando
a proporção mínima do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os outros 50% serão destinados à livre concorrência.

Também foram ofertadas, no mesmo edital, 20 vagas remanescentes para o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). As vagas são

para o curso Técnico em Metalurgia, no campus Vitória.

Proeja

O Ifes divulgou ainda a lista dos aprovados para 252 vagas para ingresso no 1º
período dos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
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com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja),

ofertadas por meio de outro edital. As vagas são para os campi de Alegre, Itapina,
Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Vitória. Este edital também contou com
reserva de vagas para inclusão social.

Para ler mais notícias do G1 Espírito Santo, clique em g1.globo.com/es. Siga
também o G1 ES no Twitter e por RSS.

Notícias da sua região

         Nordeste     
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