MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SANTA TERESA
Rodovia ES-080, Km 93 – São João de Petrópolis – 29660-000 – Santa Teresa – ES
27 3259-7878

INFORMATIVO
A Coordenação Geral de Assistência à Comunidade do Campus Santa Teresa informa
aos interessados em inscrição no Regime de Internato para preenchimento das vagas nos
Alojamentos Estudantis:
I.

Número de Vagas disponíveis para ingresso no ano letivo de 2018:
a) Alojamento Feminino – 20 vagas
b) Alojamento Masculino – 66 vagas
II. A inscrição deverá ser efetivada no ato do requerimento de matrícula em formulário
próprio fornecido pelo Campus Santa Teresa anexado da seguinte documentação:
a) Folha de Resumo do Cadastro Único para Programas Sociais ou Declaração do
profissional de Serviço Social emitida pela Secretaria de Assistência Social do município
de residência do candidato, contendo os membros que compõem o grupo familiar e a renda
da família, emitidos em um dos últimos três meses;
b) Cópia de comprovante de residência (luz, de água, de telefone, contrato de aluguel);
c) No caso de candidato oriundo de zona rural, declaração expedida por entidade
representativa que comprove sua procedência da zona rural;
Os documentos listados nas letras “a” e “c” não são obrigatórios, no entanto, serão
determinantes para a prioridade em relação à condição financeira e origem de zona rural.
III.O candidato deverá atender aos seguintes critérios:
a) Ser menor de 18 anos no ato do requerimento da matrícula;
b) Ter sido classificado para o Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino
Médio ou Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, no Processo
Seletivo PS 01/2018;
c) Comprovar residência em local que inviabilize a frequência diária ao campus;
d) Declarar que o transporte escolar oferecido pelo Campus não atende seu translado diário.
O processo de seleção obedecerá à ordem de classificação da ampla concorrência e das
ações afirmativas, dentro do limite de vagas.
A relação de contemplados com vaga para o Regime de Internato será divulgada na
homologação da matrícula.
Informações:
e-mail: cgae.st@ifes.edu.br
Telefones (027) 3259-7826/ (027) 32597827.

