
 

CRONOGRAMA DA CHAMADA DE SUPLENTES – EDITAL 11/2021 

1ª Chamada de Suplentes – 09/04/2021 

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

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

09/04/2021 
e 

14/04/2021 

 
Área do Candidato 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

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

13/04/2021 www.ifes.edu.br 

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 

 
 
 

www.ifes.edu.br 

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  
e 

20/04/2021 

 
 
 

E-mail: pstecnico.lin@ifes.edu.br 

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 

 
 
 
 

26/04/2021 

 
 
 
 

www.ifes.edu.br 

Homologação da matrícula 26/04/2021 www.ifes.edu.br 

 
2ª Chamada de Suplentes – 26/04/2021 (se houver vagas) 

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Recurso do resultado parcial da análise 
do histórico escolar  

27/04/2021 E-mail: pstecnico.lin@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos da análise do 
histórico escolar 

28/04/2021 
Área do Candidato 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

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

28/04/2021 
e 

29/05/2021 

Área do Candidato 
https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

http://www.ifes.edu.br/


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

28/04/2021 www.ifes.edu.br 

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 

05/05/2021 www.ifes.edu.br 

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 

 
 

05/05/2021 
a 

06/05/2021 

 
 
 

E-mail: pstecnico.lin@ifes.edu.br 

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 

 
 
 

 
11/05/2021 

 
 
 
 

www.ifes.edu.br 

Homologação da matrícula 11/05/2021 www.ifes.edu.br 

 
3ª Chamada de Suplentes – 11/05/2021 (se houver vagas) 

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

Recurso do resultado parcial da análise do 
histórico escolar  

11/05/2021 E-mail: pstecnico.lin@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos da análise do 
histórico escolar 

  12/05/2021 
Área do Candidato 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

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

12/05/2021 
e 

13/05/2021 

 
Área do Candidato 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021 

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

12/05/2021 www.ifes.edu.br 

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 

 
 
 

   18/05/2021 

 
 
 

www.ifes.edu.br 

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 

 
 

18/05/2021 
e 

19/05/2021 

 
 
 

E-mail: pstecnico.lin@ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/


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 

 
 
 
 

21/05/2021 

 
 
 
 

www.ifes.edu.br 

Homologação da matrícula 21/05/2021 www.ifes.edu.br 

 

 

http://www.ifes.edu.br/

