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Campus Vitória

EDITAL 01/2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS EM DISCIPLINAS ISOLADAS
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS PARA

2023/1 – RETIFICAÇÃO 

O Diretor-Geral do Campus Vitória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Es-
pírito Santo (Ifes), no uso de suas atribuições, na  forma da lei,  resolve RETIFICAR o Edital
01/2023, conforme abaixo discriminado:

Item 1 – DAS INSCRIÇÕES

Subitem 1.3

Onde se lê:

1.3 Dos pré-requisitos para inscrição: Portadores de diploma de cursos constantes da Área
de Avaliação da CAPES: Engenharias II (Engenharias: Minas, Materiais, Metalúrgica, Química,
Nuclear), Engenharias III (Engenharias: Mecânica, Produção, Naval e Oceânica, Aeroespacial e
da Computação ), além de Física, Matemática, Química, Ciência da Computação e Tecnólogos
em Metalurgia e em Metalurgia e Materiais. Também poderão se inscrever alunos portadores
de diplomas de outras áreas conforme a relação a seguir: administração de empresas, econo -
mia,  medicina,  enfermagem, fisioterapia, odontologia e biologia.  Estes candidatos poderão
ser admitidos futuramente em edital especifico como aluno regular desde que os seus proje -
tos estejam em consonância com as linhas de pesquisa do programa.

Leia-se:

1.3 Dos pré-requisitos para inscrição: Portadores de diploma de Graduação em todas as En-
genharias, Física, Matemática, Química, Ciências da Computação e Tecnólogos em áreas afins e
da Área de Controle e Processos Industriais, constante do Catálogo Nacional de Cursos Superio-
res de Tecnologia do Ministério da Educação. Também poderão se inscrever alunos portadores
de diplomas de outras áreas conforme a relação a seguir: administração de empresas, econo-
mia, medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia e biologia. Estes candidatos poderão ser
admitidos futuramente em edital especifico como aluno regular desde que os seus projetos es-
tejam em consonância com as linhas de pesquisa do programa.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.
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