
 

CRONOGRAMA E PROCEDIMENTOS PARA A PRIMEIRA CHAMADA DE SUPLENTES  
CURSOS TÉCNICOS MULTICAMPI INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 

EDITAL PS 11/2021 - CAMPUS ARARUZ  
 

Procedimentos para as chamadas de 
suplentes 

Data Local 

1. Primeira Chamada de Suplentes 09/04/2021 
Site: 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

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

10 a 
14/04/2021 

Área do Candidato 

https://ifes25.selecao.net.br/informacoes/3/ 

1.2 Agendamento para utilização de 
equipamento do Ifes para envio dos 
documentos necessários ao requerimento 
de matrícula. 

10 a 
13/04/2021 

E-mail da Comissão Local 

pstecnico.ara@ifes.edu.br 

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

15/04/2021 

Site: 
https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

 

1.4 Solicitação de atendimento especial 
para entrevista via videoconferência para 
candidatos inscritos para as vagas de ação 
afirmativa – autodeclarados pretos e 
pardos 

10 e 
12/04/2021 

E-mail da Comissão Local 

pstecnico.ara@ifes.edu.br 

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

16/04/2021 
Site: 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

1.6 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 

23/04/2021 

Site: 
https://ifes.edu.br/tecnicos2021 
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1.7 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 a 
27/04/2021 

E-mail da Comissão Local 

pstecnico.ara@ifes.edu.br 

1.8 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 

30/04/2021 

Site: 
https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

 

1.12 Homologação da matrícula – 1ª 
chamada de suplentes 

30/04/2021 
Site: 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

OBS. 1: Todos os procedimentos serão publicados em www.ifes.edu.br 
         2:  Na existência de vagas poderão ser realizadas chamadas de suplentes adicionais. 
 
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: pstecnico.ara@ifes.edu.br ou (27)3270-7878 
(WhatsApp)  
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