
Edital nº 01/2019 Incubadora Sul Capixaba

Seleção de alunos para o curso de “Pré-Incubação para empreendedores

inovadores”

Retificação

Onde lê-se:

5.2. A  inscrição  será  realizada  exclusivamente  por  meio  do  endereço  URL

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/634331?lang=pt-BR que  estará  disponível  a

partir de 00h00min do dia 14 de maio de 2019 até as 23h59min do dia 9 de junho de

2019, sendo necessário o envio dos seguintes documentos:

Leia-se:

5.2. A  inscrição  será  realizada  exclusivamente  por  meio  do  endereço  eletrônico

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/317529?lang=pt-BR que  estará  disponível  a

partir de 00h00min do dia 13 de maio de 2019 até as 23h59min do dia 23 de junho de

2019, sendo necessário o envio dos seguintes documentos:

Onde lê-se:

5.3. Documentos a serem enviados para inscrição:

a) Formulário de inscrição, conforme Anexo I deste edital, preenchido de forma legível,

devidamente assinado e digitalizado em formato “.pdf” ou “.jpeg”;

b) Currículo Lattes ou Vitae, em formato “.pdf” ou “.jpeg”; 

c)  Documentação  comprobatória  dos  itens  declarados  no  currículo  para  fins  de

pontuação, conforme Anexo II deste edital, em arquivo único, no formato “.pdf” ou “.jpeg”;

Leia-se:

5.3. Documentos a serem enviados para inscrição:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido de acordo com o item 5.2.

Onde lê-se:

6.3. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da pontuação obtida pela

análise do currículo até o limite de vagas descrito no item 3. 

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/634331?lang=pt-BR
https://questionario.ifes.edu.br/index.php/317529?lang=pt-BR


Leia-se:

6.3. Os candidatos serão classificados pela ordem de inscrição até o limite de vagas

descrito no item 3.

Onde lê-se:

10.1. Após a seleção, os documentos citados abaixo deverão ser entregues impressos na

DPPGE  do  Ifes  –Campus  de  Alegre  ou  na  Subprefeitura  Setorial  Sul,  Prédio

Administrativo, Universidade Federal do Espírito Santo, Alto universitário, Alegre-ES, para

realização da matrícula no curso de “Pré-Incubação para Empreendedores Inovadores”:

a) certidão de Nascimento ou Casamento;

b) 2 fotos 3x4 recente;

c)  documento  de  identificação  (Carteira  de  Identidade-RG,  Carteira  de  Trabalho  e

Previdência Social –CTPS, Carteira Nacional de Habilitação -CNH);

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) título de eleitor e a certidão de quitação eleitoral;

f) comprovante de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;

g) requerimento de matrícula preenchido (Anexo III);

h) termo de cessão de imagem e voz preenchido (Anexo IV);

i) termo de responsabilidade preenchido (Anexo V).

Leia-se:

10.1. Após a seleção, os documentos citados abaixo deverão ser entregues impressos na

DPPGE do Ifes – Campus de Alegre, Rive – ES, ou na Subprefeitura Setorial Sul, Prédio

administrativo, Universidade Federal do Espírito Santo, Alto Universitário, Alegre-ES, para

realização da matrícula no curso de “Pré-Incubação para empreendedores inovadores”:

a) Certidão de Nascimento ou Casamento;

b) 02 (duas) fotos 3x4 recente;

c) Documento de Identificação (RG, CTPS, CNH);

d) CPF;

e) Título de Eleitor e a certidão de quitação eleitoral;

f) Comprovante de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;

g) Requerimento de matrícula preenchido (Anexo I);

h) Termo de cessão de imagem e voz preenchido (Anexo II);

i) Termo de responsabilidade preenchido (Anexo III);



10.2. A matrícula do aluno no curso de ”Pré-incubação para empreendedores inovadores”

poderá  ser  feita  por  terceiros  mediante  apresentação  de  procuração  devidamente

assinada pelo candidato.

Onde lê-se:

11.1.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  poderão  ser  encaminhados  para  o  e-mail:

incubadorasulcapixaba@gmail.com ou pelo telefone: (28) 3564-1855. 

Leia-se:

11.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos  poderão  ser  encaminhados  para  o  e-mail:

incubadorasulcapixaba@gmail.com     ou pelo telefone: (28) 3564-1800 (ramal 1855).

Onde lê-se:

12. CRONOGRAMA 

Atividade Data
Lançamento do edital 14/5/2019
Inscrições 14/5 a 9/6/2019
Publicação do resultado 11/6/2019
Recursos 12/6/2019
Resultado final 14/6/2019
Período de matrícula dos selecionados 17/6 a 21/6/2019
Aula inaugural (atividade presencial) 24/6/2019 (noite)
Apresentação do trabalho final (atividade presencial) 30/8/2019

Leia-se:

12. CRONOGRAMA

Atividade Data

Lançamento do edital 13/05/2019

Inscrições 13/05 a 23/06/2019

Publicação do resultado 24/06/2019

Recursos 25/06/2019

Resultado final 26/06/2019

Período de matrícula dos selecionados 27/06 a 08/07/2019

Aula inaugural (atividade presencial) 11/07/2019 (noite)

Apresentação do trabalho final (atividade presencial) 06/09/2019

mailto:incubadorasulcapixaba@gmail.com
mailto:incubadorasulcapixaba@gmail.com


Onde lê-se:

ANEXO III  - REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PREENCHIDO

Leia-se:

ANEXO I  - REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PREENCHIDO

Onde lê-se:

ANEXO IV - TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PREENCHIDO

Leia-se:

ANEXO II - TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PREENCHIDO

Onde lê-se:

ANEXO V - TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Leia-se:

ANEXO III - TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Onde lê-se:

ANEXO VI -FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Leia-se:

ANEXO IV -FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO


