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Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  
 

Considerando as atividades realizadas pelo Projeto Ondatec, informamos que estão abertas 

as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE).  

Entre os cursos técnicos é possível concorrer a vagas na modalidade Integrado (voltada para 

quem deseja aliar a formação profissional ao Ensino Médio regular), e na modalidade 

Subsequente (destinada aos que já concluíram o Ensino Médio). Também são ofertados 

cursos técnicos relacionados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 

direcionadas a estudantes com mais de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio. 

O edital do processo seletivo encontra-se disponibilizado através do endereço eletrônico: 

cvest.ifpe.edu.br 

As inscrições devem ser realizadas no período de 15/10 a 12/11/2018.  Salientamos que os 

candidatos com renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio que sejam oriundos de 

escolas públicas podem solicitar gratuidade na inscrição até o dia 25/10/2018, através do site 

informado acima. A entrega da documentação deve ser feita no campus onde o candidato 

pretende concorrer à vaga até o dia 26/10/2018. Para os que concorrerão às vagas dos cursos 

PROEJA, a inscrição é gratuita. A lista dos contemplados com a isenção será divulgada no 

dia 01/11/2018. Todos os candidatos que forem contemplados com a isenção estarão 

automaticamente inscritos no Vestibular 2019.1. 

Solicitamos ampla divulgação desta informação junto aos professores e auxílio aos estudantes 

dos 9º anos do Ensino Fundamental e da EJA/Módulo V para que possam realizar a inscrição.  

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, 

através dos números: 3355-5958 / 3355-5959 (Divisão de Anos Finais). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 

 

http://www.cvest.ifpe.edu.br/

