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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes torna pública a
chamada para  credenciamento de instituições de ensino interessadas em ofertar mestrado em
Administração/Gestão Escolar aos servidores do Ifes.

1. OBJETIVO

1.1 Esta  chamada  tem por  objetivo  identificar  instituições  de  ensino interessadas  em ofertar
mestrado aos servidores do Ifes.

2. OBJETO

2.1 Esta  chamada  tem  por  objeto  a  oferta  de  curso  de  mestrado  em Administração/Gestão
Escolar aos servidores do Ifes 

2.2. Os valores de mensalidade não deverão ultrapassar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
em até 30 meses prorrogável pelo tempo necessário para que o discente conclua o curso.

2.3. Deverão ser destinadas exclusivamente aos Servidores do Ifes, no mínimo a proporção de 12
vagas, para cada 40 vagas no curso ofertado.

3. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

3.1 Esta chamada está aberta a instituições de ensino de natureza pública ou privada, legalmente
constituídas no Brasil e com cursos de mestrados em Administração/Gestão Escolar devidamente
autorizados.

3.2 As  organizações  interessadas  devem  manifestar  interesse  no  período  de  02/01/2020  a
01/02/2020, encaminhando aos cuidados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do Ifes
pelo endereço eletrônico prppg  @ifes.edu.br  , os seguintes documentos:

3.2.1. Formulário de manifestação de interesse devidamente preenchido, disponível nesta 
chamada (Anexo I);
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3.2.2. Cópia da cédula de identidade do representante legal da instituição (ou CNH);
3.2.3. Cópia do CPF do representante legal da instituição (ou CNH);
3.2.4. Cópia do CNPJ da instituição;
3.2.5. Negativa de débitos junto à União, estados e municípios, dentro do prazo de 

validade;
3.2.6. Documento comprobatório de regularidade do curso de mestrado a ser ofertado.

4. DO TRÂMITE

4.1 A partir do recebimento da manifestação de interesse, o Ifes avaliará a oferta e providenciará,
junto à instituição ofertante, a documentação necessária para formalização da parceria.

4.2  O processo seletivo  e  condução dos  cursos ficará sob responsabilidade  da instituição  de
ensino ofertante.

4.3  O  Ifes  cederá  sua  estrutura  física  como  contrapartida  para  realização  do  objeto  desta
chamada.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1  O  presente  edital  deverá  ser  amplamente  divulgado  na  página  oficial  do  Ifes  com
antecedência mínima de trinta dias antes do término da chamada.
 
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPPG do Ifes.

André Romero da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

 



ANEXO I

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE
PESQUISA E/OU EXTENSÃO COM O IFES – EDITAL Nº 01/2020

DADOS DA EMPRESA

INSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CARGO:

E-MAIL:

TELEFONE COMERCIAL:                                       TELEFONE CELULAR:

DADOS DO CURSO A SER OFERTADO

TÍTULO CURSO:

NÍVEL: 

Nº DE VAGAS DESTINADAS AO IFES:

VALOR DE MENSALIDADE: 

CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA

Venho, por meio deste, atender à chamada do Edital nº 01/2020 e manifestar interesse na oferta de curso
de mestrado aos servidores do Ifes.

Declaro para todos os fins que li o Edital nº 01/2020 e estou ciente de que esta manifestação de interesse
não  representa  compromisso  de  nenhuma  das  partes,  devendo  haver  ainda  acordo  celebrado  em
instrumento jurídico próprio.

Local, ____ de ____________ de 20__. 

___________________________________________

Assinatura e Carimbo do Responsável pela Empresa


