
 

 

 

 
 

 
CRONOGRAMA DE CHAMADA DE SUPLENTES DO PS 11/2021 – CAMPUS VITÓRIA   

 

Primeira Chamada de Suplentes  

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Requerimento de matrícula – envio dos 
documentos para requerimento de matrícula e 
comprovação da condição de cotista  

13/04/2021 a 
15/04/2021 

 

Área do Candidato – Site do Ifes 
https://ifes25.selecao.net.br/infor

macoes/3/ 

Publicação de convocação para as entrevistas dos 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos  

13/04/2021 
Site do Ifes: 

https://www.ifes.edu.br/resultado
s-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 
Entrevista via videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos  

14/04/2021 e 
15/04/2021 

Link para acesso à sala de 
acolhimento encaminhado para 

o e-mail do candidato 

Resultado preliminar 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  

19/04/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultado

s-processo-seletivo/19751-11-
2021-integrados?start=24 

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  

19/04/2021 a 
21/04/2021 

Pelo e-mail: 
pstecnico.vi@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos contra a análise dos 
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 e Homologação 
da matrícula  

23/04/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/result
ados-processo-seletivo/19751-
11-2021-integrados?start=24 

Segunda Chamada de Suplentes  

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Requerimento de matrícula – envio dos 
documentos para requerimento de matrícula e 

26/04/2021 a 
28/04/2021 

Área do Candidato – Site do Ifes 
https://ifes25.selecao.net.br/infor



 

 

comprovação da condição de cotista  macoes/3/ 

Publicação de convocação para as entrevistas dos 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos 

26/04/2021 Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

Entrevista via videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos  

27/04/2021 e 
28/04/2021 

Link para acesso à sala de 
acolhimento encaminhado 
para o e-mail do candidato 

Resultado preliminar 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  

 
 

30/04/2021 
Site do Ifes: 

https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

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  

 
 

30/04/2021 e 
03/05/2021 

Pelo e-mail: 
pstecnico.vi@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos contra a análise dos 
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 e Homologação 
da matrícula  

 
 
 

05/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/result
ados-processo-seletivo/19751-
11-2021-integrados?start=24 

Terceira Chamada de Suplentes  

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Requerimento de matrícula – envio dos 
documentos para requerimento de matrícula e 
comprovação da condição de cotista  

05/05/2021 a 
07/05/2021 

Área do Candidato – Site do Ifes 
https://ifes25.selecao.net.br/infor

macoes/3/ 

Publicação de convocação para as entrevistas dos 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos 

 
05/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

Entrevista via videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos  

 
06/05/2021 

Link para acesso à sala de 
acolhimento encaminhado 
para o e-mail do candidato 

Resultado preliminar 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  

 
 

11/05/2021 
Site do Ifes: 

https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

Recurso da análise de documentos do  Pelo e-mail: 



 

 

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  

11/05/2021 e 
12/05/2021 

pstecnico.vi@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos contra a análise dos 
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 e Homologação 
da matrícula  

 
 
 

14/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/result
ados-processo-seletivo/19751-
11-2021-integrados?start=24 

Quarta Chamada de Suplentes  

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Requerimento de matrícula – envio dos 
documentos para requerimento de matrícula e 
comprovação da condição de cotista  

19/05/2021 a 
21/05/2021 

Área do Candidato – Site do Ifes 
https://ifes25.selecao.net.br/infor

macoes/3/ 

Publicação de convocação para as entrevistas dos 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos 

19/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

Entrevista via videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos  

20/05/2021 
Link para acesso à sala de 

acolhimento encaminhado 
para o e-mail do candidato 

Resultado preliminar 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  

24/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

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  

24/05/2021 e 
25/05/2021 

Pelo e-mail: 
pstecnico.vi@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos contra a análise dos 
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 e Homologação 
da matrícula  

26/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/result
ados-processo-seletivo/19751-
11-2021-integrados?start=24 

Quinta Chamada de Suplentes  

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Requerimento de matrícula – envio dos 26/05/2021 a Área do Candidato – Site do Ifes 



 

 

documentos para requerimento de matrícula e 
comprovação da condição de cotista  

28/05/2021 https://ifes25.selecao.net.br/infor
macoes/3/ 

Publicação de convocação para as entrevistas dos 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos 

26/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

Entrevista via videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos  

27/05/2021 
Link para acesso à sala de 

acolhimento encaminhado 
para o e-mail do candidato 

Resultado preliminar 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  

31/05/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/resultad
os-processo-seletivo/19751-11-

2021-integrados?start=24 

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  

31/05/2021 e 
01/06/2021 

Pelo e-mail: 
pstecnico.vi@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos contra a análise dos 
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 e Homologação 
da matrícula  

02/06/2021 

Site do Ifes: 
https://www.ifes.edu.br/result
ados-processo-seletivo/19751-
11-2021-integrados?start=24 

 


