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CONVOCAÇÃO 2ª OPÇÃO DE CURSO
EDITAL PS 11/2021 – CURSOS TÉCNICOS – MULTICAMPI – INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO

Campus: Santa Teresa
Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

O Campus Santa Teresa CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para requererem matrícu-
la, no período de 30/04/2021 a 04/05/2021, de forma on-line, pelo e-mail do processo seletivo:
pstecnico.sta@ifes.edu.br  

O candidato que não enviar a documentação nas datas estipuladas para requerer a matrícula
será eliminado do PS 11/2021, conforme item 12.3, inciso III do edital PS 11/2021. 

Para envio da documentação, deverá ser gerado um único arquivo (pdf), com tamanho máximo
de 7 Megabytes, e anexado ao e-mail, contendo o Requerimento de Matrícula (Anexo XV), a
Declaração de Eliminação da Lista de Suplência (Anexo XVIII) devidamente preenchidos, os do-
cumentos digitalizados necessários para requerimento da matrícula (item 12.2) e comprovação
necessária a modalidade da vaga de inscrição (item 13), sem rasuras ou adulterações, com ima-
gem nítida e sem cortes. Arquivos fora do padrão exigido ou ilegíveis serão indeferidos. 

ATENÇÃO: Os candidatos abaixo relacionados,  inscritos em vagas  de AÇÃO AFIRMATIVA PPI
(Pretos, Pardos e Indígenas), autodeclarados PRETOS e PARDOS, estão CONVOCADOS PARA A
ENTREVISTA via webconferência, para VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. A
entrevista  ocorrerá  dia  05/05/2021.  Esses  candidatos  receberão  um  e-mail  até  o  dia
04/05/2021,  com  o  link  de  acesso  e  instruções  para  participação  nesta  reunião.  Caso  o
candidato não receba o e-mail com o link da sala de entrevista até às 16h do dia 04/05/2021,
deverá  entrar  em  contato  com  a  Comissão  Local  do  Processo  Seletivo  pelo  e-mail:
pstecnico.sta@ifes.edu.br ou (27) 99984-7060 (Ligações e WhatsApp).

MODALIDADE DE
CONCORRÊNCIA

NOME CLASSIFICAÇÃO

AA1-PPI-SD HEMILLY SANTANA RODRIGUES 1º

AA1-PPI-SD THAUANY DAMACENA SOARES 2º

AA1-PPI-SD CHRISTIAN MONTEIRO BASTOS DOS SANTOS 3º

AA2-PPI-SD RAFAEL ROCHA RODRIGUES 1º
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