
                                                       

CALENDÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULAS E CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
PROCESSO SELETIVO – PS 11/2021

Procedimento Data

Primeira Chamada de Suplentes 08/04

Requerimento de Matrículas da 1ª Chamada de
Suplentes 

09 a 13/04 pela área do candidato

Convocação para as entrevistas dos candidatos
inscritos para as vagas de ação afirmativa –

autodeclarados pretos e pardos

14/04

Entrevista via videoconferência para candidatos
inscritos para as vagas de ação afirmativa –

autodeclarados pretos e pardos.

16 e 19/04

Resultado Preliminar da 1ª Chamada de Suplentes  20/04

Recurso da análise de documentos do requerimento
de matrícula, dos documentos de comprovação da

condição de cotistas e da entrevista para os
candidatos inscritos para as vagas de ação

afirmativa – autodeclarados pretos e pardos

21 a 22/04

Resultado dos recursos contra a análise de
documentos do requerimento de matrícula, dos

documentos de comprovação da condição de
cotistas e da entrevista para os candidatos inscritos
para as vagas de ação afirmativa – autodeclarados

pretos e pardos. Homologação das matrículas da 1ª
chamada de suplentes.

23/04

Procedimento Data

Segunda Chamada de Suplentes (se houver vagas) 23/04

Requerimento de Matrículas da 2ª Chamada de
Suplentes 

23 a 27/04 pela área do candidato

Convocação para as entrevistas dos candidatos
inscritos para as vagas de ação afirmativa –

autodeclarados pretos e pardos

28/04

Entrevista via videoconferência para candidatos
inscritos para as vagas de ação afirmativa –

autodeclarados pretos e pardos.

29 e 30/04

Resultado Preliminar da 2ª Chamada de Suplentes 03/05

Recurso da análise de documentos do requerimento
de matrícula, dos documentos de comprovação da

condição de cotistas e da entrevista para os
candidatos inscritos para as vagas de ação

03 a 04/05



afirmativa – autodeclarados pretos e pardos

Resultado dos recursos contra a análise de
documentos do requerimento de matrícula, dos

documentos de comprovação da condição de
cotistas e da entrevista para os candidatos inscritos
para as vagas de ação afirmativa – autodeclarados

pretos e pardos. Homologação das matrículas da 2ª
chamada de suplentes.

05/05

OBS. 1: Todos os procedimentos serão publicados em https://www.ifes.edu.br/tecnicos2021
OBS. 2: Na existência de vagas poderão ser realizadas chamadas de suplentes adicionais até o dia 
11/06/2021. 


