
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

EDITAL No 001/2004 
 

O GERENTE DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO 
SANTO, tendo em vista a autorização concedida pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Portaria no 165, de 04 de setembro de 2003 e subdelegação do 
Ministro da Educação, Portaria no 2.782, de 02 de outubro de 2003, torna pública a 
abertura de inscrições em Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de 
Cargos de Professor de Ensino de 1º e 2º Graus,  nas Classes e Níveis iniciais, do 
Quadro de Pessoal da Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina/ES, da Unidade de 
Ensino Descentralizada de Cachoeiro de Itapemirim e da Unidade Sede deste CEFET-ES, 
sob o  regime de que trata a  Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicado no 
Diário Oficial de 12 de dezembro de 1990. 
 

1. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E DA TITULAÇÃO EXIGIDA: 
 

O provimento dar-se-á em vagas de acordo com as Áreas de Estudo relacionadas 
abaixo: 
 

ÁREA DE ESTUDO  No DE 
VAGAS 

TITULAÇÃO  EXIGIDA 
LOCAL DE 
TRABALHO 

CLASSE  
INICIAL 

- SEGURANÇA DO TRABALHO 02 

- Graduação   em   Engenharia 
com Pós-Graduação Lato-
Sensu em Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

UNIDADE SEDE D1 

- BIOLOGIA 01 

- Graduação em Ciências 
Biológicas com Pós-
Graduação Lato-Sensu na 
Área Ambiental 

UNIDADE SEDE D1 

- BIOLOGIA 01 

- Graduação em Ciências 
Biológicas com Pós-
Graduação Lato-Sensu em 
Área afim 

UNIDADE SEDE D1 

- BIOLOGIA 01 

- Graduação em Ciências 
Biológicas com Pós-
Graduação Lato-Sensu em 
Microbiologia 

UNIDADE SEDE D1 

- CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
QUÍMICAS 

01 

- Bacharelado em Química ou 
Química Industrial ou 
Engenharia Química ou 
Graduação em Área afim com 
Mestrado e/ou Doutorado com 
ênfase na Área de Petróleo 

UNIDADE SEDE C1 

- SEGURANÇA DO TRABALHO 01 - Bacharelado em Engenharia UnED/COLATINA D1 



Civil com Pós-Graduação 
Lato-Sensu em Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

- CONSTRUÇÃO CIVIL 01 
- Bacharelado em  Engenharia 
Civil 

UnED/COLATINA C1 

- CIÊNCIAS HUMANAS 01 
- Licenciatura Plena em 
Geografia 

UnED/COLATINA C1 

- CIÊNCIAS DA NATUREZA 01 

- Licenciatura Plena em 
Química ou Graduação em 
Área afim com Pós-Graduação 
Lato-Sensu em Química 

UnED/COLATINA C1 

- ROCHAS ORNAMENTAIS 04 

- Bacharelado em Geologia ou 
Engenharia de Minas ou 
Engenharia Civil com Pós-
Graduação Lato-Sensu em 
Rochas Ornamentais ou 
Engenharia Mecânica com 
Pós-Graduação Lato-Sensu 
em Rochas Ornamentais. 

UnED/CACHOEIRO C1 

- ELETROTÉCNICA 01 
- Graduação  em  Engenharia 
Elétrica 

UnED/CACHOEIRO C1 

- MECÂNICA 01 
- Graduação  em  Engenharia 
Mecânica 

UnED/CACHOEIRO C1 

 
 
 

2. DO REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 
 

2.1. O Regime de Trabalho será o de tempo integral de 40 horas semanais de 
acordo com o artigo 15 do Anexo ao Decreto nº 94.664, de 23/07/87, podendo, a critério 
da Administração, ser alterado para o regime de dedicação exclusiva. 

 
2.2. As remunerações iniciais (Vencimento Básico + Gratificação de Atividade 

Executiva + Gratificação de Incentivo à Docência + Vantagem Pecuniária Individual) 
encontram-se discriminadas no Anexo III. As remunerações referidas neste subitem serão 
acrescidas de auxílio alimentação no valor de R$ 106,32 (cento e seis reais e trinta e dois 
centavos) 

 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 
3.1. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este Edital será 

investido no cargo, se atendidas as seguintes exigências: 
a) ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira;  no caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto 
nº 70.436, de 18 de abril de 1972; 

c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 

masculino; 
f) possuir a titulação exigida na Área de Estudo; 



g) ter idade mínima de 18 anos;  
h) estar registrado no conselho regional da classe, quando couber; 
i) apresentar à época da posse outros documentos necessários. 

 
4. DAS  INSCRIÇÕES: 

 
4.1. Período: 02 de fevereiro de 2004 a 20 de fevereiro de 2004. (exceto sábados, 

domingos) 
4.2. Horário: 10 h às 17 h. 
4.3. Locais: no CEFET-ES – Unidade sede, situado na Avenida Vitória, 1729 - 

Jucutuquara - Vitória – ES,  na Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina – 
UnED/COLATINA, situada na Avenida Arino Gomes Leal, 1700 - Bairro Santa Margarida - 
Colatina – ES e na Unidade de Ensino Descentralizada de Cachoeiro do Itapemirim – 
UnED/CACHOEIRO, situada na  Rodovia Cachoeiro-Alegre, Bairro Morro Grande – 
Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

4.4. Condições para a inscrição: 
4.4.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente:   
a) documento oficial de identidade (original e fotocópia); 
b) recibo do pagamento da taxa de inscrição, conforme discriminado no Anexo III, 

recolhida na Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 001-2, operação 006, Agência 
0823-0 (Jucutuquara) da Caixa Econômica Federal, em favor do Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Espírito Santo; 

4.4.2. Não haverá em hipótese alguma restituição do valor da taxa de inscrição. 
4.4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, sem 

emendas, rasuras ou omissão de dados nela exigidos, e optar apenas por uma Área de 
Estudo, objeto do Concurso. 

4.4.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para 
a realização do Concurso, não podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, 
alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital. 

4.4.5. Será admitida a inscrição efetivada por terceiros, mediante procuração do 
interessado e apresentação do comprovante (original) do recibo do pagamento da taxa de 
inscrição, acompanhada de cópia legível do documento oficial de identidade do candidato. 
Esses documentos serão retidos. Não é necessário o reconhecimento de firma na 
procuração. 

4.4.6. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais 
erros de seu representante no preenchimento da Ficha de Inscrição.   

4.4.7. Não serão aceitas inscrições via fax ou correio eletrônico. 
4.4.8. É vedada a inscrição condicional. 
4.4.9. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor de inscrição. 
4.4.10. No caso de devolução, por qualquer motivo, de cheque utilizado para o 

pagamento da taxa de inscrição, será esta considerada nula. 
4.4.11. O candidato receberá o comprovante de inscrição, cópia deste Edital e o 

conteúdo programático.  
 

5. DA INSCRIÇÃO POR VIA POSTAL  
 



5.1. O candidato poderá solicitar a sua inscrição por via postal, por meio de SEDEX, 
postado até o último dia do período de inscrição, encaminhando, para o seguinte 
endereço: Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos do CEFET-ES, Avenida 
Vitória, 1729 - Jucutuquara, CEP 29040-780, Vitória-ES, os seguintes documentos: 

a) solicitação de inscrição datada e assinada, conforme o modelo definido no Anexo 
II deste Edital; 

b) cópia legível do documento oficial de identidade, cujo original deverá ser 
apresentado nos dias e locais de realização das provas; 

c) comprovante (original) de depósito bancário, conta corrente nº 001-2, operação 
006, Agência 0823-0 (Jucutuquara) da Caixa Econômica Federal ou cheque nominativo 
emitido pelo próprio candidato, em favor do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Espírito Santo, no valor da inscrição; 

5.2. Serão enviados, via postal, o comprovante de inscrição, cópia deste Edital e 
conteúdo programático aos candidatos que se inscreverem por meio de SEDEX. 

5.3. O candidato que não receber o comprovante de inscrição até 02(dois) dias úteis 
antes da realização da Prova Escrita, poderá retirar cópia do comprovante de inscrição 
até 01 (uma) hora antes no local da realização da Prova Escrita.  

5.4. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
 

6. DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO: 
 

O Concurso Público será realizado em 03 (três) etapas distintas: 
 
- Prova Escrita (eliminatória) 
- Prova de Desempenho Didático (eliminatória) 
- Prova de Títulos (classificatória) 

  
 A cada uma das etapas será atribuída uma pontuação de zero a cem pontos. 

 
6.1. Da Prova Escrita: 
6.1.1. A Prova Escrita conterá 45(quarenta e cinco) questões objetivas (72 pontos – 

1,6 /questão) e 05 (cinco) questões discursivas (28 pontos – 5,6/questão). Essas  
questões objetivas e discursivas versarão sobre os assuntos específicos de cada Área de 
Estudo, tendo uma questão discursiva de caráter também pedagógico. 

6.1.2. As questões objetivas serão eliminatórias e o candidato deverá acertar 
15(quinze) questões, no mínimo.  

6.1.3. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 
(trinta) minutos do horário do início da prova, munido de cartão de inscrição, 
documento de identidade e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). 

6.1.4 Nas Áreas de Estudos: Ciências e Tecnologias Químicas, Construção Civil, 
Ciências da Natureza, Rochas Ornamentais, Eletrotécnica e Mecânica será permitido o 
uso de calculadora científica não programável. 

6.1.5 Não será atribuído valor à questão que contiver rasuras ou emendas. 
6.1.6. O gabarito oficial estará disponível no site do CEFET-ES (www.cefetes.br),  

até 48 (quarenta e oito) horas após a realização das provas escritas. 
6.1.7. Não será concedida vista de prova escrita. Facultar-se-á, entretanto, ao 

candidato, dirigir-se à Comissão encarregada pelo Concurso Público, mediante 
requerimento devidamente fundamentado e protocolado na Coordenadoria de Protocolo e 



Arquivos da Unidade Sede do CEFET-ES, um único recurso, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar da divulgação do resultado.  

6.1.8. O resultado do recurso estará, no CEFET-ES, à disposição do interessado  48 
(quarenta e oito) horas após o registro de entrega na Coordenadoria de Protocolo e 
Arquivos na Unidade Sede do CEFET-ES. 

6.1.9. Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo 
estabelecido no item anterior. 

6.1.10. As questões discursivas serão corrigidas, conforme o número de vagas para 
cada Área de Estudo, multiplicado por 10 (dez), por ordem de classificação na parte 
objetiva. 

6.1.10.1. Havendo empate nesta última colocação, serão convocados todos os 
candidatos nesta situação. 
 

6.2. Da Prova de Desempenho Didático: 
6.2.1. Prestarão a Prova de Desempenho Didático por vaga oferecida em cada Área 

de Estudo, os cinco candidatos que obtiverem a maior pontuação na Prova Escrita, em 
ordem crescente de classificação. 

6.2.2. O calendário da Prova de Desempenho Didático, do qual constará o dia do 
sorteio do ponto, a data e o horário da prova, será afixado na Portaria Social do CEFET-
ES e nas Unidades de Ensino Descentralizadas de Colatina/ES e Cachoeiro de 
Itapemirim, quando da divulgação do resultado da Prova Escrita. 

6.2.3. A Prova de Desempenho Didático será realizada na Unidade de Ensino em 
que o candidato estiver concorrendo, exceto para as áreas de estudos Eletrotécnica e 
Mecânica que serão realizadas na Unidade Sede do CEFET-ES. 

6.2.4 O sorteio do ponto será realizado 24 (vinte e quatro) horas antes da Prova de 
Desempenho Didático. 

6.2.5. A Prova de Desempenho Didático consistirá numa aula de 40 (quarenta) 
minutos, ministrada perante a Banca examinadora composta por dois professores da área 
específica da qual o candidato está concorrendo e por um pedagogo, podendo também 
ser assistida por alunos e/ou servidores do CEFET-ES. 

6.2.6. O candidato deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Didático, 
munido de cartão de inscrição e do documento oficial de Identidade e entregar o plano de 
aula em  03 (três) vias, antes do início desta. 

6.2.7. Não será permitida a presença, no recinto da prova, dos demais candidatos e 
de pessoas não previstas no item 6.2.5. 

6.2.8. Será habilitado na Prova de Desempenho Didático o candidato que obtiver, no 
mínimo, 60 (sessenta) pontos. 

6.2.9. Não caberá recurso para a Prova de Desempenho Didático. 
 

6.3. Da Prova de Títulos: 
6.3.1. Somente se submeterão à Prova de Títulos os candidatos habilitados na 

Prova de Desempenho Didático. 
6.3.2. O período para a entrega dos títulos será afixado na Portaria Social do 

CEFET-ES, na Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina/ES e na Unidade de 
Ensino Descentralizada de Cachoeiro de Itapemirim, quando da divulgação do resultado 
da Prova de Desempenho Didático. 



6.3.3. Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o 
candidato tenha formação múltipla. 

6.3.4. Os diplomas e/ou certificados em língua estrangeira somente serão válidos se 
acompanhados de tradução feita por Tradutor Juramentado. 

6.3.5. Os títulos deverão ser entregues em envelope lacrado, seguindo 
rigorosamente a ordem prevista no sub-item 6.3.8. 

6.3.6. Os títulos a que se refere a alínea "e" do subitem 6.3.8. só serão 
considerados, se deles constar a carga horária da atividade. 

6.3.7. Os títulos a que se referem as alíneas "a" e "b" do subitem 6.3.8. só serão 
válidos se acompanhados do número do parecer do Conselho Nacional de Educação que 
credenciou os respectivos cursos. 

6.3.8. Segue a ordem em que os títulos deverão ser apresentados e a especificação 
dos valores a serem atribuídos: 

a) Certificado de Curso de Doutorado, em área afim da Área de Estudo a que o 
candidato concorre ou em Educação, obtido em curso credenciado pelo Conselho 
Nacional de Educação, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado: 24 (vinte e 
quatro) pontos. 

b) Certificado de Curso de Mestrado, em área afim da Área de Estudo a que o 
candidato concorre ou em Educação, obtido em curso credenciado pelo Conselho 
Nacional de Educação, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado: 17 (dezessete) 
pontos. 

c) Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, em área afim da Área de 
Estudo a que o candidato concorre ou em Educação, obtido em curso que atenda às 
prescrições da Resolução 01/2001 do Conselho Nacional de Educação, ou, quando 
estrangeiro, devidamente revalidado: 10 (dez) pontos. 

d) Habilitação específica obtida em curso de graduação correspondente à 
Licenciatura Plena em Área afim à Área de Estudo a que o candidato concorre: 06 (seis) 
pontos. 

e) Certificados de cursos ou estágios não curriculares (máximo: 09 (nove) pontos), 
em Área afim à Área de Estudo, em que participou como estudante ou em Educação, com 
carga horária:  

- igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas: será considerado um certificado, 
com valor de 03 (três) pontos. (total: 03 (três) pontos) 

- de 80 (oitenta) a 179 (cento e setenta e nove) horas: serão considerados até três 
certificados, com valor de 02 (dois) pontos cada um. (total: 06 (seis) pontos) 

-  de 30 (trinta) a 79 (setenta e nove) horas: serão considerados até dois certificados, 
com valor de 02 (dois) pontos cada um. (total: 04 (quatro) pontos) 

f)  Atestado de exercício profissional: (máximo: 24 (vinte e quatro) pontos) 

-  será considerado 01 (um) ponto por ano ou fração superior a 06 (seis) meses, até 
o máximo de 24 (vinte e quatro) pontos, para o exercício profissional de Magistério. 

-  serão considerados 02 (dois) pontos por ano ou fração superior a 06 (seis) meses, 
até o máximo de 24 (vinte e quatro)  pontos, para o exercício profissional de Magistério na 
área afim à Àrea de Estudo a que o candidato estiver concorrendo. 



-  serão considerados 03 (três) pontos por ano ou fração superior a 06 (seis) meses, 
até o máximo de 24 (vinte e quatro) pontos, se o exercício profissional não for de 
Magistério, mas se estiver relacionado com a Área de Estudo a que o candidato concorre. 
No caso de, em um mesmo período, o candidato ter exercido atividades nos dois tipos 
citados, será considerado apenas o de maior peso. 

g) Livro editado relacionado com a área objeto do Concurso ou com Educação: 
serão atribuídos 04 (quatro) pontos, no caso de o candidato ser o único autor, ou esse 
número de pontos dividido pelo número de co-autores (máximo: 04 (quatro) pontos). 

h) Publicação, em periódico especializado, relacionada com a Área de Estudo a que 
concorre ou com Educação, com valor de 02 (dois) pontos (máximo: 06 (seis) pontos). 

6.3.9. Não caberá recurso para a Prova de Títulos. 

 
7. Da Realização da Prova Escrita: 
 7.1. A Prova Escrita, que compõe a primeira etapa do Concurso mencionado neste 

Edital, será realizada em Vitória/ES. 
 7.2. O local e o horário de realização da prova será divulgado no endereço 

eletrônico: www.cefetes.br e no local das inscrições. Será de responsabilidade exclusiva 
do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário 
determinado. 

7.3. A Prova Escrita terá duração de 04 (quatro) horas.  
 
 

8. DO RESULTADO FINAL: 
8.1. A nota final dos candidatos será obtida pela média ponderada das três provas, 

considerando-se os seguintes pesos: 
a) Prova Escrita - peso 3; 
b) Prova de Desempenho Didático - peso 4; 
c) Prova de Títulos - peso 3. 
8.2. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito 

de desempate, o candidato que obtiver maior número de pontos: 
a) na Prova de Desempenho Didático; 
b) na Prova Escrita; 
c) na Prova de Títulos; 
d) na parte discursiva da Prova Escrita; 
e) na alínea “f” do subitem 6.3.8. 
8.3. O resultado final do Concurso será homologado no Diário Oficial da União, 

respeitada a ordem de classificação dos aprovados. 
 

9. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 
 

 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da 
homologação do resultado final no Diário Oficial da União, conforme consta do Decreto nº 
4.175, de 27 de março de 2002, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, 
mediante ato próprio da autoridade competente. 
 



 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. O presente Edital está disponível no site do CEFET-ES, com o seguinte 

endereço eletrônico: www.cefetes.br. 
  10.2. A falsidade de afirmativas e/ou documentos, ainda que verificada 

posteriormente à realização do Concurso, implicará a eliminação sumária do candidato.  
Serão declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos posteriores dela 
decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial. 

10.3. Será excluído, por decisão da Comissão encarregada pelo Concurso Público, o 
candidato que:  

a) durante a realização da Prova Escrita for surpreendido em comunicação com 
outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

b) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, 
"pagers", telefones celulares ou qualquer tipo de consulta durante a prova, exceto os 
previstos pela Comissão encarregada pelo Concurso Público. 

c) faltar a qualquer uma das provas eliminatórias. 
10.4. A classificação no Concurso Público não assegurará ao candidato o direito de 

ingresso no cargo, mas apenas a expectativa de ser nomeado, segundo a ordem de 
classificação. A concretização desse ato ficará condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da 
Administração. 

10.5 O candidato classificado nas condições do subitem anterior será convocado por 
correspondência direta para o endereço constante da Ficha de Inscrição, obrigando-se a 
declarar, por escrito, se aceita ou não o cargo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O 
não-pronunciamento do interessado, dentro do prazo estabelecido, permitirá ao CEFET-
ES considerá-lo desistente do Concurso Público e convocar o próximo candidato na lista 
de classificação.  

10.6. No caso de mudança de residência, deverá o candidato comunicar o novo 
endereço à Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal/GDRH do Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, sob pena de ser excluído do 
Concurso. 

10.7. Os turnos de trabalho serão estabelecidos pelas Gerências de Ensino das 
Unidades de Ensino Descentralizadas de Colatina, de Cachoeiro de Itapemirim e da 
Unidade Sede deste CEFET-ES, de acordo com os horários das aulas. 

10.8. Será observado o disposto no parágrafo 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90: 
a) Aos portadores de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente 

Concurso Público, para o cargo cujas atividades sejam compatíveis com a sua deficiência; 
b) O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência e, 

posteriormente, se convocado, submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica 
a ser determinada pelo CEFET-ES, a qual verificará sua qualificação como portador de 
deficiência, ou não, o grau de deficiência, e se a deficiência da qual é portador realmente 
o habilita a concorrer à vaga reservada. 

c) O candidato, quando convocado, deverá comparecer à perícia médica munido de 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
bem como a causa provável, ou não, da deficiência. 

 d) A inobservância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito 
reservado ao candidato em tais condições. 



10.9. Ao tomar posse, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 

10.10. O candidato nomeado deverá permanecer na localidade onde se deu posse, 
por um período mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício. 

10.11.  O candidato aprovado no Concurso, convocado para posse, que não aceitar 
a sua indicação para assumir o cargo para o qual concorreu, ficará automaticamente 
excluído do Concurso, uma vez que não haverá, em hipótese alguma, final de relação. 

10.12. Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de 
habilitação e classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação 
do resultado do Concurso publicada no Diário Oficial da União. 

10.13. Após a homologação do resultado no Diário Oficial da União, o candidato não 
classificado poderá reaver sua documentação, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

10.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão encarregada do Concurso 
Público. 

 
 
 

ARLINDO JOSÉ MERÇON 
Gerente da GDRH - CEFET/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS 

 
 

ETAPA/ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 
- Publicação do Edital  01/02/04 
  

- Inscrição de Candidatos 02/02/04 a 20/02/04 
  

- Prova Escrita 14/03/04 
  

- Divulgação do Resultado – Prova 
Escrita 24/03/04 

  

- Período para Recurso - Prova Escrita 25/03/04 e 26/03/04 
  

- Prova de Desempenho Didático: 
Período para Sorteio de Ponto e Prova 
de Desempenho  

01/04/04 a 16/04/04 

  

- Divulgação do Resultado – Prova de 
Desempenho Didático 23/04/04 

  

- Período para Entrega de Títulos 26/04/04 a 30/04/04 
  

- Divulgação do Resultado – Prova de 
Títulos 12/05/04 

  

- Divulgação do Resultado Final 14/05/04 
  

- Homologação do Concurso no Diário 
Oficial da União 18/05/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR VIA POSTAL 
PROFESSOR DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS 

 
NOME DO CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

    
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE 

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EXPEDIDOR 
   

ENDEREÇO 
RUA, AVENIDA, PRAÇA, NÚMERO, APARTAMENTO, ETC. 

 
BAIRRO CIDADE UF 

   
CEP DDD TELEFONE DATA DE NASCIMENTO 

    
     
     

ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE TRABALHO 
  

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (ESPECIFICAR) 
 

 
Solicito à GDRH/CEFET-ES minha inscrição no Concurso Público de Provas e Títulos 
destinado ao  provimento  de Cargos de Professor de Ensino de 1º e 2º Graus, de acordo 
com os dados acima. 
 
Declaro preencher os requisitos exigidos para a inscrição, nomeação e posse, bem como 
concordar, plenamente, com todos os termos do Edital nº 01/2004 - GDRH/CEFET-ES. 

 
___________________________, ______ de _______________ de 2004  . 

 
 

______________________________ 
Assinatura   

 

Para uso da GDRH/CEFET-ES: Devolver este recibo ao candidato, por via postal,  com a 
cópia do Edital e do conteúdo programático.  

Concurso: Cargos de Professor de Ensino de 1º e 2º Graus 

 

Número de  Inscrição:     

 

Recebi o formulário de solicitação de inscrição por via postal. 

_____________         ___________                   ______________________ 

    
 

R
E

C
IB

O
 

         UF                            data                                     Carimbo/Assinatura 
 



ANEXO III 
PROFESSOR DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS 

 
ÁREA DE ESTUDO VG 

Unidade 
Código 
Vaga 

Remuneração 
(R$) 

Classe/Nível Taxa de 
Inscrição (R$) 

- SEGURANÇA DO TRABALHO 221SD 0206302 
0206306 

1.168,46  D/1 28,00 

- BIOLOGIA 222SD 0206517 1.168,46  D/1 28,00 
- BIOLOGIA 223SD 0208090 1.168,46  D/1 28,00 
- BIOLOGIA 224SD 0208104 1.168,46  D/1 28,00 
- CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
QUÍMICAS 

225SD 0208135 1.109,75 C/1 26,00 

- SEGURANÇA DO TRABALHO 421CL 0208575 1.168,46  D/1 28,00 
- CONSTRUÇÃO CIVIL 422CL 0743096 1.109,75 C/1 26,00 
- CIÊNCIAS HUMANAS 423CL 0743121 1.109,75 C/1 26,00 
- CIÊNCIAS DA NATUREZA 424CL 0743123 1.109,75 C/1 26,00 
- ROCHAS ORNAMENTAIS 821CA 0743200 

0743201 
0743202 
0743203 

1.109,75 C/1 26,00 

- ELETROTÉCNICA 822CA 0743204 1.109,75 C/1 26,00 
- MECÂNICA 823CA 0743205 1.109,75 C/1 26,00 

 
Legenda: 
VG: Código do Cargo 
Unidade: SD – Unidade Sede 

CL – UnED/Colatina 
CA – UnED/Cachoeiro 

 

 
 


