GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI

EDITAL SECTI Nº 124/2018
Processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos em cursos online de qualificação
profissional ofertados pelo Projeto OportunidadES
A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL – SECTI – torna público que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para
ingresso de qualificação profissional ofertados pelo Projeto OportunidadES, conforme anexo A, a ser
realizado sob as normas expressas neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente Edital a realização de processo seletivo para a seleção de alunos e
sua matrícula nos cursos de qualificação profissional Online, conforme item 4, no primeiro semestre de
2018, a ser realizado sob as normas expressas neste Edital.
1.2 - O processo seletivo destina-se, preferencialmente, aos jovens que constituem o público alvo do
Projeto OportunidadES.
1.3 - Este Processo Seletivo será válido para ingresso somente nas datas e cursos definidos por este
Edital.
1.4 - Compreende-se como processo seletivo a inscrição, a classificação e a matrícula dos alunos.
1.5 - A critério da SECTI e satisfeitas todas as condições operacionais para execução do curso as vagas
poderão ser aumentadas ou diminuídas em até 100% do inicialmente estabelecido.
1.6 - Na ocorrência de qualquer evento que impeça o início dos cursos, como por exemplo, o número
mínimo de matriculados, os mesmos poderão ser suspensos.
1.6.1 - Evento(s) não programado(s) durante a execução dos cursos será(ão) analisado(s) pelas SECTI
e caso necessário, poderão ser tomadas medidas que vão desde a suspensão temporária, na busca de
soluções que garantam o retorno das condições plenas para a continuidade, até a sua suspensão
definitiva, caso os esforços não garantam tais condições.
2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 - Período: 04/09/2018 a 18/09/2018.
2.2 - Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar o site
www.oportunidades.es.gov.br, ler as orientações contidas no presente edital e preencher o formulário de
inscrição online.
2.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá preencher corretamente o formulário de inscrição online.
2.4 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um curso, sendo as demais inscrições
canceladas, fazendo-se valer a primeira inscrição.
2.5 - Para efetuar a inscrição é obrigatória a declaração do número do Cadastro de Pessoa Física–CPF.
2.6 - Ao se inscrever, o candidato estará aceitando, de forma irrestrita, as condições estabelecidas neste
Edital.
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2.6.1 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento o
formulário de inscrição online e a fidedignidade dos dados.
2.7 - Qualquer informação prestada pelo candidato em desacordo com este edital poderá acarretar a não
participação no processo seletivo.
2.8 - No ato da inscrição, o candidato deverá informar o e-mail, pois a efetivação da inscrição será
vinculada ao e-mail informado, podendo apenas haver uma inscrição por candidato, conforme
descrito no item 2.4.
3 - DA EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
3.1 - O processo seletivo e sua divulgação são de responsabilidade da SECTI e compreende: divulgação
dos cursos e número de vagas por curso.
3.1.1 - A matrícula do candidato classificado será efetivada após acesso ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) na plataforma do Moodle no site www.oportunidades.es.gov.br.
3.2 - Para efeito de seleção será considerada a ordem de inscrição do candidato no site
www.oportunidades.es.gov.br.
4 – DOS PRÉ-REQUISITOS
4.1 - São pré-requisitos para participação deste processo de seleção:
I – ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital;
II – ter acesso à internet;
III – ter noções básicas de informática e de navegação na internet.
5 – DOS CURSOS E DA OFERTA DE VAGAS
5.1 - A oferta de cursos e de vagas é indicada no Anexo A deste Edital.
6 - DOS RESULTADOS
6.1 - As relações dos candidatos classificados será divulgada no site www.oportunidades.es.gov.br, no
dia 25 de setembro de 2018.
7 - DOS CANDIDATOS SELECIONADOS
7.1 - Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total
do número de vagas de cada curso, conforme divulgado neste Edital.
8 - DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS
8.1 - A matrícula dos candidatos classificados, dentro do estrito número de vagas, será efetivada após o
primeiro acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na plataforma do Moodle no site
www.oportunidades.es.gov.br.
8.2 - A constatação de qualquer irregularidade no preenchimento do formulário Online implicará a sua
desclassificação a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
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9 - DA CLASSIFICAÇÃO
9.1 - A classificação se dará pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderam as condições
deste edital.
9.2 - A lista dos inscritos, a lista dos selecionados será publicada no site www.oportunidades.es.gov.br
no dia 25 de setembro de 2018.
9.3 - A lista dos selecionados respeitará o número limite de vagas disponíveis para o curso.
10 - ACESSO AO CURSO
10.1 - Os dados de acesso ao curso (login e senha) serão informados no site
www.oportunidades.es.gov.br na data do início do curso, ou seja no dia 09 de outubro de 2018.
10.2 - É de total responsabilidade do aluno verificar o site para efetivação da matrícula.
10.3 - De posse do login e senha, havendo dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala
virtual do curso, o aluno deverá entrar em contato, imediatamente, com a coordenadoria pelo e-mail
secti.ead@gmail.com ou pelo Help Desk 27 98832-2050 e 27 3139.9509.
11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - A inscrição no processo seletivo traduz aceitação plena das normas do presente Edital.
11.2 - É de inteira responsabilidade do candidato a observância dos prazos estabelecidos neste Edital.
11.3 - O aluno matriculado só terá direito ao Certificado do curso Online de qualificação profissional se
obtiver o aproveitamento de 60% do curso.
11.4 - Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e-mail secti.ead@gmail.com
11.5 - O cronograma das aulas está descrito no Anexo B.
11.6 - Casos omissos e situações não previstas no Edital serão resolvidos pela Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI.
Vitória, 03 de setembro de 2018.

CAMILA DALLA BRANDÃO
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI

ANEXO A
OFERTA DE CURSOS E DE VAGAS

CURSOS

Agente Comunitário de Saúde
Alfabetização e Letramento na Educação Infantil
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Contábil
Auxiliar de Departamento Pessoal
Auxiliar de Faturamento
Cuidador de Idosos
Cuidador Infantil
Cuidador Social
Currículo e Inclusão
Excel Avançado
Gestão Comercial
Gestão Financeira de Pequenas E Médias Empresas
Informática Avançada
Informática Básica: Windows, Word, Excel , P.Point
Inglês Intermediário
Oratória - a Arte de Falar Em Público
Práticas Pedagógicas e Inclusão: Atuação no Espaço Escolar
Recreação e o Brincar na Educação Infantil
Secretaria Escolar
TOTAL

CARGA
HORÁRIA
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h

VAGAS
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
8000
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ANEXO B

CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO

RESULTADO

INICIO DAS AULAS

TÉRMINO AULAS

04/09/2018 a 18/09/2018

25/09/2018

09/10/2018

06/11/2018

