
Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo

Campus Santa Teresa

RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 27/2022

O Diretor-Geral do Campus Santa Teresa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo – Ifes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação
pertinente, torna pública a retificação do Edital nº 27/2022 do Processo Seletivo Classificatório de
Servidores interessados em usufruir Licença para Capacitação no ano de 2023, nos itens abaixo:

No item: 4. DAS INSCRIÇÕES, onde se lê: “4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de
27/10/2022 a 14/11/2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, acessando o link
https://forms.gle/DQn5THCxq2yBT5Jx6”.

Leia-se:  4.1  As inscrições deverão ser realizadas no período de  27/10/2022 a 18/11/2022,  por
meio  do  preenchimento  de  formulário  eletrônico,  acessando  o  link
https://forms.gle/DQn5THCxq2yBT5Jx6

No item: 8. CRONOGRAMA, onde se lê: 

DATA ATIVIDADE

27/10/2022 Publicação do Edital - site do Campus

27/10/2022 a 14/11/2022 Período para inscrições - via formulário eletrônico

16/11/2022 a 18/11/2022 Período de análise da documentação

21/11/2022 a 23/11/2022 Publicação do resultado preliminar - site do Campus

22/11/2022 a 23/11/2022 Período para recurso quanto ao resultado preliminar - via e-
mail  processoseletivo.st@ifes.edu.br

24/11/2022 Análise dos Recursos quanto ao resultado preliminar

25/11/2022 Publicação da decisão dos recursos quanto ao resultado  
preliminar - site do Campus

28/11/2022 Homologação do resultado final - site do Campus
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29/11/2022 a 05/12/2022
Convocação para indicação do período a ser usufruído – via 
e-mail Institucional do servidor.

09/12/2022
Divulgação da Planilha com a programação das Licenças 
para Capacitação no ano de 2023 – site do Campus

Leia-se: 

DATA ATIVIDADE

27/10/2022 Publicação do Edital - site do Campus

27/10/2022 a 18/11/2022 Período para inscrições - via formulário eletrônico

21/11/2022 a 23/11/2022 Período de análise da documentação

24/11/2022 Publicação do resultado preliminar - site do Campus

25/11/2022 a 28/11/2022
Período para recurso quanto ao resultado preliminar - via e-
mail  processoseletivo.st@ifes.edu.br

29/11/2022 Análise dos Recursos quanto ao resultado preliminar

30/11/2022
Publicação da decisão dos recursos quanto ao resultado  
preliminar - site do Campus

01/12/2022 Homologação do resultado final - site do Campus

02/12/2022 a 09/12/2022
Convocação para indicação do período a ser usufruído – via 
e-mail Institucional do servidor.

13/12/2022
Divulgação da Planilha com a programação das Licenças 
para Capacitação no ano de 2023 – site do Campus

Santa Teresa,  16 de novembro de 2022

Ednaldo Miranda de Oliveira 
Diretor-Geral 

Port. nº 1.973, de 22.11.2021 
Publicada no DOU de 23.11.2021
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