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RETIFICAÇÃO

No Item 2.3 onde se lê:

Cargos Nº. de
Vagas

Local de
Trabalho

Requisitos de
Qualificação para

Ingresso

Níveis de
Classificação/Níveis

de Capacitação/
Padrões de

Vencimento Iniciais

Carga Horária/
Vencimento

Básico

MÉDICO**/
Clínica Médica

01
Campus
Vitória

Curso superior em
Medicina com Residência
em Clínica Médica com

registro no conselho
competente.

E/I/01

40horas/
2.989,33

Leia-se:

Cargos Nº. de
Vagas

Local de
Trabalho

Requisitos de
Qualificação para

Ingresso

Níveis de
Classificação/Níveis

de Capacitação/
Padrões de

Vencimento Iniciais

Carga Horária/
Vencimento

Básico

MÉDICO**/
Clínica Médica

01
Campus
Vitória

Curso superior em
Medicina com Residência
em Clínica Médica com

registro no conselho
competente.

E/I/01

20horas/
1.494,67

No Item 3.7 onde se lê:

3.7 O candidato portador de deficiência deverá entregar, no período de 23 de maio de 2012 a 05 de
junho de 2012, das 8h às 11h e das 13h às 16h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou
por terceiro, em envelope lacrado e devidamente identificado, aos cuidados da Comissão Organizadora do
Concurso Público de Técnicos-Administrativos, o laudo médico (original ou cópia autenticada) de que
trata o subitem 3.6.2 e cópia simples do CPF, no Setor de Protocolo do Local para o qual está
concorrendo à vaga.

Leia-se:

3.7 O candidato portador de deficiência deverá entregar, no período de 23 de maio de 2012 a 10 de
junho de 2012, das 8h às 11h e das 13h às 16h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou
por terceiro, em envelope lacrado e devidamente identificado, aos cuidados da Comissão Organizadora do
Concurso Público de Técnicos-Administrativos, o laudo médico (original ou cópia autenticada) de que
trata o subitem 3.6.2 e cópia simples do CPF, no Setor de Protocolo do Local para o qual está
concorrendo à vaga.

No Item 3.8 onde se lê:



3.8 O candidato poderá, ainda, encaminhar a documentação de que tratam os subitens 3.6.2 e 3.7, por
meio dos Correios, remetendo-a por Sedex e postando-a, impreterivelmente, até o dia 05 de junho de
2012, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público de Técnicos-Administrativos,
identificando, por fora do envelope, o seu conteúdo, no seguinte endereço: Instituto Federal do Espírito
Santo, Avenida Rio Branco, 50, Santa Lúcia, 29056-255 – Vitória-ES. O prazo máximo para recebimento
desta documentação postada por Sedex é o dia 13 de junho de 2012.

Leia-se:

3.8 O candidato poderá, ainda, encaminhar a documentação de que tratam os subitens 3.6.2 e 3.7, por
meio dos Correios, remetendo-a por Sedex e postando-a, impreterivelmente, até o dia 10 de junho de
2012, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público de Técnicos-Administrativos,
identificando, por fora do envelope, o seu conteúdo, no seguinte endereço: Instituto Federal do Espírito
Santo, Avenida Rio Branco, 50, Santa Lúcia, 29056-255 – Vitória-ES. O prazo máximo para recebimento
desta documentação postada por Sedex é o dia 13 de junho de 2012.

No Item 4.2 onde se lê:

4.2 O Regime de Trabalho será de 40 horas semanais, todos em horários a serem definidos pela
Administração, podendo, de acordo com as necessidades da Instituição, as jornadas ocorrerem em turnos
diurnos e/ou noturnos.

Leia-se:

4.2 O Regime de Trabalho será de 40 horas semanais, com exceção do cargo de Médico/Clínica Médica
que será de 20 horas semanais conforme Lei nº 9.436/1997, todos em horários a serem definidos pela
Administração, podendo, de acordo com as necessidades da Instituição, as jornadas ocorrerem em turnos
diurnos e/ou noturnos.

No Item 6.1 onde se lê:

6.1 Somente serão admitidas inscrições via Internet, solicitadas no período de 23 de maio de 2012 até as
23h59min do dia 05 de junho de 2012. Após esse período, o sistema travará automaticamente, não
sendo permitidas novas inscrições.

Leia-se:

6.1 Somente serão admitidas inscrições via Internet, solicitadas no período de 23 de maio de 2012 até as
23h59min do dia 10 de junho de 2012. Após esse período, o sistema travará automaticamente, não
sendo permitidas novas inscrições.

No Anexo I – Cronograma:

Onde se lê:
ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL

Período de inscrições 23/05 a 05/06/2012 Endereço eletrônico:
http://www.ifes.edu.br

Entrega de laudo médico –
Portadores de deficiência

23/05 a 05/06/2012 Setor de Protocolo do local para o qual
está concorrendo à vaga

Leia-se:
ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL

Período de inscrições 23/05 a 10/06/2012 Endereço eletrônico:
http://www.ifes.edu.br

Entrega de laudo médico –
Portadores de deficiência

23/05 a 10/06/2012 Setor de Protocolo do local para o qual
está concorrendo à vaga


