
 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 07/2021, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 

RETIFICAÇÕES 

 

A Comissão do Processo Seletivo torna pública as seguintes retificações no Edital 07/2021, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 

No item 4.1. em que se lê: A GRU será gerada no Sistema de Inscrição online.  

ACRESCENTAM-SE três linhas com a seguinte redação: O comprovante de pagamento da GRU 
(não será aceito comprovante de agendamento) deverá ser enviado para o e-mail 
posinfra.vi@ifes.edu.br até 09/11/2020.  

 

No item 4.2. em que se lê: Para o Processo Seletivo 07/2021, o candidato deverá anexar em 
um só arquivo no formato PDF (tamanho máximo 5MB), os documentos, solicitados no item 
4.3, digitalizados,  

ACRESCENTAM-SE três linhas com a seguinte redação: com EXCEÇÃO do comprovante de 
pagamento da GRU (não será aceito comprovante de agendamento) que deverá ser enviado 
para o e-mail posinfra.vi@ifes.edu.br até 09/11/2020:  

 

No item 7. DO CRONOGRAMA OU CALENDÁRIO 

Na linha 5 onde se lê: Recurso contra resultado da isenção da taxa de inscrição 29 a 
30/10/2020 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 

Recurso contra resultado da isenção da taxa de inscrição 29 a 30/10/2020 

posinfra.vi@ifes.edu.br 

 

Na linha 7 onde se lê Data limite para pagamento da taxa de inscrição 06/11/2020 Sistema 
bancário 

Leia-se: 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição       09/11/2020  

 

Na linha 9 onde se lê Recursos contra resultado das inscrições      16/11/2020 
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https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 

Recursos contra resultado das inscrições       16/11/2020          posinfra.vi@ifes.edu.br 

 

Na linha 12 onde se lê Recursos contra o resultado da primeira fase, 30/11/2020 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 

Recursos contra o resultado da primeira fase, 30/11/2020       posinfra.vi@ifes.edu.br 

 

Na linha 15 onde se lê: Recursos contra o resultado da segunda fase 09/12/2020 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 
Recursos contra o resultado da segunda fase 09/12/2020     posinfra.vi@ifes.edu.br 
 

Na linha 18 onde se lê: Recurso da terceira fase 18/12/2020 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 
Recurso da terceira fase 18/12/2020   posinfra.vi@ifes.edu.br 
 

Na linha 22 onde se lê Recursos contra o resultado do procedimento de verificação 
complementar da autodeclaração das vagas PPI e PcD         Fevereiro de 2021 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos 

Leia-se: 
Recursos contra o resultado do procedimento de verificação complementar da autodeclaração 
das vagas PPI e PcD Fevereiro de 2021                                posinfra.vi@ifes.edu.br 
 


