
   

Passo a passo para inscrição  
no Processo Seletivo UFES 2016 

 

A UFES torna público que estão abertas no 
período de 22/08 a 22/09 as inscrições para o PS 
UFES 2016. Leia atentamente o Edital Nº 08/2015-
CCV/UFES, no sítio eletrônico da 
www.ccv.ufes.br. 

http://www.ccv.ufes.br/


PRIMEIRO PASSO - INSCRIÇÃO 
        

 

Caso atenda aos critérios estabelecidos em 
edital,  o candidato deverá preencher a 
solicitação até o dia 08 de setembro e enviar os 
documentos solicitados no Edital via Carta 
Registrada ou Sedex até o dia 9. 
 
 
 
 
 

 

CADASTRO CCV - ISENÇÃO 

 

CPF: 
 

 Senha: 
  

Acessar
 

 
|   Não tenho cadastro   |   Esqueci a senha   | 

  

http://www2.ccv.ufes.br/inscricao/form_modalidade.asp?1=1&origem=cadastro&tipo=isencao
http://www2.ccv.ufes.br/inscricao/form_cpf.asp?1=1&tipo=isencao


SEGUNDO PASSO - INSCRIÇÃO 
 

 

ROCESSO SELETIVO UFES 2016 
INSCRIÇÕES ONLINE 

 

 

 DADOS PESSOAIS 

Digite uma senha: 

 (Mínimo de 8 caracteres) 

Digite a senha novamente: 

 

Nome:   

 

Nome completo da mãe:   

 

Data de Nascimento:  

  (dd/mm/aaaa) 

 Sexo: 

 Masculino    Feminino 

 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

Tipo do documento:  
                                                                           

 
Selecione

 

Número:   

 (no caso de passaporte digite 
somente os números) 

 ENDEREÇO 

CEP:  

 
  

Telefone: 

  

E-mail: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONARIO SOCIOEDUCACIONAL 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

  Declaro estar de acordo com às condições estabelecidas no Edital 08/2015-CCV, do Processo Seletivo para ingresso no ano letivo de 2016, a 
ser realizado pela Comissão Coordenadora do Vestibular, sob as normas expressas nas Resoluções 33/2009, 30/2012 e 35/2012 do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.                  De acordo 

 
Reserva de Vagas 

 RESERVA DE VAGAS 

 É optante a Reserva de Vagas destinada a estudantes de Escola Pública do Brasil? 

 Não    Sim 

         Confirmação de opção para concorrer a Reserva de Vagas 
 

  

 Confirmo que em nenhum momento estudei todo ou parte do 
ensino médio em escola particular:   

 Não    Sim 

   Responder apenas se for concorrer a Reserva de Vagas 

  

 É optante a Reserva de Vagas destinada a estudantes com 
renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo per 
capita? 

 Sim    Não 

  

 É optante a Reserva de Vagas destinada a estudantes que se 
autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas? 

 Sim    Não 

 Nº DO ENEM E OPÇÃO DE CURSO 

 Número de Inscrição do ENEM:*  

   (Somente 2015 - Verifique seu número aqui)                                                 Curso:               

 LOCAL DE PROVA 

  

 ATENDIMENTO ESPECIAL 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem


TERCEIRO PASSO – CONFERÊNCIA DOS 
DADOS 

PROCESSO SELETIVO UFES 2016 
INSCRIÇÕES ONLINE 

 

DADOS CADASTRADOS COM SUCESSO! 

Leia com atenção as informações desta página. 

Sua inscrição foi enviada com sucesso e se encontra em nosso banco de dados. Para sua efetivação, imprima o 
boleto bancário e efetue o pagamento até 23/09/2015 preferencialmente numa agência do Banco do Brasil. 

 

 

 

Guarde o número de seu PROTOCOLO. Você o utilizará para a imprimir o Cartão de Inscrição a partir de 
28/11/2015 no endereço eletrônico www.ccv.ufes.br, emitir segunda via do boleto e obter informações junto à CCV. 

 

Atualize seus dados Cadastrais / Questionário Socioeducacional! 
 
 
  

CONFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

Candidato :  Nome 

ENEM: Número do ENEM 2015 

CPF: 00000000000 

Nº de protocolo: 000000 

Documento de identificação:  RG nº 0000000 - SS / ES 

Local de prova: Vitória 

Curso: 
NOME DO CURSO DESEJADO -   
Bach. (Vespertino) 

Optante pela Reserva de 
Vagas:  

SIM 

E-mail: Seu e-mail 

http://www.ccv.ufes.br/


QUARTO PASSO – VERIFICAR RESULTADO 
DO PEDIDO DE ISENÇÃO 

 

O candidato que solicitou isenção e enviou 
documentação deverá verificar no site  
www.ccv.ufes.br na data prevista de 17 de 
setembro se teve o pedido de isenção aceito.  
 
Muito importante: Caso a solicitação tenha sido 
indeferida, o requerente deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, 
obrigatoriamente. Quem não pagar a taxa até o 
dia 23 de setembro não terá a inscrição 
efetivada e, portanto, não fará as provas da 
segunda etapa. 



 
QUINTO PASSO - VERIFICAR RELAÇÃO DE 

CANDIDATOS INSCRITOS 
 
A CCV divulgará no sítio eletrônico 
www.ccv.ufes.br a relação provisória de 
candidatos regularmente inscritos, na data 
prevista de 07 de outubro. Caberá ao candidato 
que não constar dessa relação, procurar a CCV 
no período de 08 a 16 de outubro para 
informações sobre a condição de sua inscrição. 

 
 
 
 
 



SEXTO PASSO – VERIFICAR LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

A 2ª Etapa será constituída de uma prova de 
Redação e de duas provas discursivas, 
distribuídas de acordo com as matérias 
específicas de cada curso, conforme tabelas 
constantes no anexo I do Edital de abertura das 
inscrições. 
 
- 06/12/2015 Redação, com 3 (três) questões, 
comum a todos os candidatos;  
 
- 07/12/2015 Discursiva 1 (Física ou História ou 
Química ou Língua Inglesa) com 5 (cinco) 
questões cada; prova específica de Libras, com 



20 (vinte) questões objetivas (apenas para o 
curso de Letras-Libras);  
 
- 08/12/2015 Discursiva 2 (Matemática ou 
Geografia ou Biologia ou Língua Portuguesa e 
Literatura) com 5 questões cada.  
 

 

 

 
 
 
 
 



 
SÉTIMO PASSO – VERIFICAR REGRAS PARA                      

PROCESSO ESTENDIDO 

 
O candidato ao curso de Matemática (Vitória) 
fará  na 2ª Etapa apenas a prova de Redação  
no dia 06/12/2015, caso habilitado será 
convocado pela Pró-Reitoria de Graduação para 
realizar cadastro e matrícula no 22 de janeiro de 
2016, para cursar durante o 1º semestre letivo 
de 2016 duas disciplinas específicas 
(Matemática Básica I e Matemática Básica II) 
definidas como Processo Seletivo Estendido. 

 
 



 
OITAVO PASSO - VERIFICAR RESULTADO DA 

PRIMEIRA ETAPA 
 

 
A CCV divulgará a listagem dos candidatos 
HABILITADOS na 1ª Etapa, na data prevista 
de 15 de janeiro de 2016 de acordo com as 
notas das Provas Objetivas do ENEM 2015. 
 
 
 
 
 
 



NONO PASSO – VERIFICAR O RESULTADO 
                            DO PROCESSO SELETIVO 
 

A previsão para ser divulgado é 22 de janeiro 
de 2016. Neste dia a PROGRAD publicará o 
Edital de cadastramento e matrícula. 
 

Muito importante: 
O candidato que for classificado no perfil de 
renda menor ou igual a um e meio salário 
mínimo per capita deve ficar atento ao prazo 
para entregar a documentação 
comprobatória de renda familiar bruta 
mensal. Lembrando que quem tiver a 
avaliação socioeconômica indeferida será 
eliminado desse processo seletivo.  
 



   DÉCIMO PASSO – REMANEJAMENTO DE 
                                    VAGAS 
 

O candidato  que desejar ocupar uma vaga 
remanescente no PS/UFES 2016, caso haja,  
deverá ler o Edital próprio a ser divulgado, 
desde que não tenha sido eliminado ou que 
não tenha sido selecionado dentro do limite 
de vagas correspondente ao curso para o 
qual se inscreveu.   
 
 
 
    
 
 



 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA RECEBER OS 
ESTUDANTES QUE QUEREM CONHECER O 
ESPAÇO FÍSICO.  SUA ESCOLA PODE AGENDAR 
UMA VISITA MONITORADA. 

 

  A solicitação de agendamento de visitas pelo Ufes de Portas Abertas 
deve ser feita no  

LINK : http://goo.gl/forms/6gxWEuSuFT   
Projeto UFES na Escola = claudia.souza@ufes.br e vanessa.rocha@ufes.br. 

 

http://goo.gl/forms/6gxWEuSuFT
mailto:claudia.souza@ufes.br
mailto:vanessa.rocha@ufes.br

