
ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA
EDITAL 47/2017 – SEDU/IFES

16 de agosto
- Resultado (a partir das 16h, no site da SEDU - selecaoaluno.es.gov.br)

17 a 20 de agosto
- Requerimento de Matrícula
Observação 1: o candidato classificado deverá digitalizar (escanear) os documentos listados no
item 8.1 do Edital 47/2017 e enviar para o e-mail referente ao seu respectivo curso.
NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO CANDIDATO IR AO POLO DE APOIO PRESENCIAL
PARA REALIZAÇÃO DESTA ETAPA.
Observação 2: os documentos somente serão considerados se forem recebidos entre 00h do
dia 17 de agosto e 23h59 do dia 20 de agosto.
Observação 3: para que sejam realizadas as análises dos documentos, os mesmos precisam
ter informações suficientes para identificação do aluno.

Técnico em Informática - secretaria.etecinfo@gmail.com
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática - selecao.etec.alegre@ifes.edu.br
Técnico em Meio Ambiente - cra.ib@ifes.edu.br
Técnico em Vigilância em Saúde - academico.vv@ifes.edu.br

25 de agosto
- Publicação de Matrículas Deferidas e Indeferidas
Observação: em caso de indeferimento, o motivo estará explicado.

26 a 28 de agosto
- Envio de Documentos Complementares (digitalizados para o e-mail do respectivo curso)
NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO CANDIDATO IR AO POLO DE APOIO PRESENCIAL
PARA REALIZAÇÃO DESTA ETAPA.
Observação 1: os documentos somente serão analisados se forem recebidos entre 00h do dia
26 de agosto e 23h59 do dia 28 de agosto.
Observação 2: para que sejam realizadas as análises dos documentos, os mesmos precisam
ter informações suficientes para identificação do aluno.

31 de agosto
- Publicação de Confirmação de Matrícula

Até 03 de setembro (até às 23h59)
- Recebimento de login e senha para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem
Observação: as informações serão enviadas para o e-mail informado pelo aluno no formulário
de requerimento de matrícula.

04 de setembro
- Início do curso com aula presencial inaugural obrigatória no polo de apoio presencial
Observação 1: os horários de realização das aulas inaugurais em cada polo serão divulgados
antecipadamente no site do Cefor. Os selecionados devem acompanhar o site diariamente. 
Observação  2:  conforme  Artigo  32,  da  Portaria  MEC  nº  1.152/2015,  os  alunos  que  não
comparecerem à aula presencial inaugural terão sua matrícula cancelada.
Observação 3: na aula presencial, é obrigatória a assinatura de Termo de Compromisso pelo
aluno ou responsável legal (em caso de aluno menor de 18 anos), sob pena de cancelamento
de matrícula.
Observação 4:  ainda  na  aula  inaugural,  o  aluno  deverá  entregar,  em envelope  lacrado,  a
documentação enviada digitalmente.


