
 
Ministério de Educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 46/2020, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

COMUNICADO II 

CANDIDATOS INSCRITOS NO  “Polo 3: UAB POLO SÃO CRISTOVÃO” 

 Estado de Sergipe 

 

Considerando 

- que houve um questionamento acerca do sorteio dos candidatos inscritos para o Polo 3:              

UAB POLO SÃO CRISTÓVÃO, do Estado de Sergipe; 

- que foi realizada verificação do sorteio realizado em 28/09/2020 e constatado que            

foram sorteados 103 candidatos para as vagas de Ampla Concorrência, sendo que o             

número correto seria 117 (incluindo os inscritos para as vagas de Pretos, Pardos e              

Indígenas (PPI) e Pessoas com Deficiência (PcD), conforme edital, legislação vigente e            

demais sorteios realizados); 

- que a Comissão Organizadora, uma vez detectado o erro, decidiu pela realização de             

novo sorteio para o referido polo; 

- que foi publicada uma Nota de Esclarecimento no site do processo seletivo no corrente              

dia - 01/10/2010; 

 

a Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em             

Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), designada pela Portaria nº            

1.555, de 19 de agosto de 2020, comunica que o sorteio eletrônico para determinar a ordem de                 

classificação dos candidatos inscritos no Polo 3: UAB POLO SÃO CRISTÓVÃO, do Estado de              

Sergipe, ocorrerá no dia 01/10/2020, às 17h (horário de Brasília), e será transmitido, ao vivo,               

pelo canal do YouTube do Ifes - Campus Colatina. 

 

A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Devido à              

pandemia do novo Coronavírus, o sorteio será realizado de forma on-line, será transmitido e              

será gravado. 



Foi atribuído a cada candidato um número que será utilizado no sorteio. O referido número               

corresponde ao que está na coluna ORDEM nas listas: 

● “Relação de Inscritos (Geral)”, para os sorteios da Ampla Concorrência; 

● “Relação de Inscritos (Pretos, Pardos e Indígenas)”, para os sorteios da cota de Pretos,              

Pardos e Indígenas; e 

● “Relação de Inscritos (Pessoas com Deficiência)”, para os sorteios da cota de Pessoas             

com Deficiência. 

 

INFORMAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO 

DATA DO SORTEIO 
HORA  

(Horário de Brasília) 
ENDEREÇO DA TRANSMISSÃO 

01/10/2020 17h 

Canal do Ifes Campus Colatina 
 
Link direto para o sorteio ao vivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Mdfoa_-8EI 

 
 

Vitória - ES, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Portaria Ifes nº 1.555/2020 

https://www.youtube.com/channel/UCUj0GfH4ZRwxZ4BZp5Pp1Nw
https://www.youtube.com/watch?v=0Mdfoa_-8EI

