
ERRATA 5 do Edital Nº 11/2021 – CURSOS TÉCNICOS – MULTICAMPI – INTEGRADOS AO 
ENSINO MÉDIO

CRONOGRAMA DO PS 11/2021

Onde se lê:

ATIVIDADES DATAS LOCAL
1. Publicação do Edital 30/12/2020 www.ifes.edu.br

2. Período de inscrição
11/01/2021 

a
10/02/2021

Área do candidato
www.ifes.edu.br

3. Análise do histórico escolar
11/02/2021 

a
19/02/2021

Trabalho interno

4. Resultado parcial da análise do 
histórico escolar e classificação

24/02/2021 www.ifes.edu.br

5. Recurso do resultado parcial da 
análise do histórico escolar e 
classificação

25/02/2021
a

27/02/2021

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

6. Resultado dos recursos da análise 
do histórico escolar e classificação 03/03/2021 Área do Candidato 

https://ifes.edu.br/tecnicos2021
7. Requerimento de matrícula – envio 
dos documentos para requerimento de 
matrícula e comprovação da condição de 
cotista

04/03/2021 a 
17/03/2021

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

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

04/03/2021 a 
15/03/2021

E-mail e telefone conforme 
cronograma de atendimento

9. Publicação da convocação para as 04/03/2021 www.ifes.edu.br

http://www.ifes.edu.br/
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
http://www.ifes.edu.br/


entrevistas dos candidatos inscritos para 
as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos
10. Solicitação de atendimento especial 
para entrevista via videoconferência para 
candidatos inscritos para as vagas de 
ação afirmativa – autodeclarados pretos 
e pardos

05/03/2021 a 
11/03/2021

E-mail e telefone conforme 
cronograma de atendimento

11. Resultado da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

12/03/2021 www.ifes.edu.br

12. Recurso da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

13/03/2021 a 
14/03/2021

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

13. Resultado final da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

15/03/2021 www.ifes.edu.br

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

18/03/2021 a 
25/03/2021

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

15. 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

30/03/2021 www.ifes.edu.br

16. 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

31/03/2021 a 
01/04/2021

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

17. Resultado dos recursos contra a 
análise de documentos do requerimento 
de matrícula, dos documentos de 
comprovação da condição de cotistas e 

07/04/2021 www.ifes.edu.br

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


da entrevista para os candidatos inscritos 
para as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos

18. Homologação da matrícula 07/04/2021 www.ifes.edu.br

19. Chamada de Suplentes – caso haja 
vaga

Conforme 
cronograma 
do Campus

www.ifes.edu.br

20. Início do ano letivo

Conforme 
Calendário 

Acadêmico do 
Campus

Calendário Acadêmico do 
Campus publicado no site 

www.ifes.edu.br

Leia-se:

ATIVIDADES DATAS LOCAL
1. Publicação do Edital 30/12/2020 www.ifes.edu.br

2. Período de inscrição
11/01/2021 

a
10/02/2021

Área do candidato
www.ifes.edu.br

3. Análise do histórico escolar
11/02/2021 

a
19/02/2021

Trabalho interno

4. Resultado parcial da análise do 
histórico escolar e classificação 24/02/2021 www.ifes.edu.br

5. Recurso do resultado parcial da 
análise do histórico escolar e 
classificação

25/02/2021
a

27/02/2021

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

6. Resultado dos recursos da análise 
do histórico escolar e classificação

03/03/2021 Área do Candidato 
https://ifes.edu.br/tecnicos2021

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

04/03/2021 a 
17/03/2021

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

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

04/03/2021 a 
15/03/2021

E-mail e telefone conforme 
cronograma de atendimento

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

04/03/2021 www.ifes.edu.br

10. Solicitação de atendimento especial 
para entrevista via videoconferência para 

05/03/2021 a 
11/03/2021

E-mail e telefone conforme 
cronograma de atendimento

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
http://www.ifes.edu.br/


candidatos inscritos para as vagas de 
ação afirmativa – autodeclarados pretos 
e pardos
11. Resultado da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

12/03/2021 www.ifes.edu.br

12. Recurso da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

13/03/2021 a 
14/03/2021

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

13. Resultado final da solicitação de 
atendimento especial para entrevista via 
videoconferência para candidatos 
inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos

15/03/2021 www.ifes.edu.br

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

18/03/2021 a 
25/03/2021

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

15. 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

30/03/2021 www.ifes.edu.br

16. 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

31/03/2021 a 
01/04/2021
*A depender 
das medidas 

restritivas 
adotadas para 
o combate à 
pandemia de 
Covid-19 nos 

municípios e a 
critério dos 

Campi, o prazo 
de recurso 
poderá ser 
alterado.

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

17. Resultado dos recursos contra a 07/04/2021 www.ifes.edu.br

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


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

*A depender 
das medidas 

restritivas 
adotadas para 
o combate à 
pandemia de 
Covid-19 nos 

municípios e a 
critério dos 

Campi, o prazo 
de resultado 
dos recursos 
poderá ser 
alterado.

18. Homologação da matrícula
Conforme 

cronograma 
dos Campi

www.ifes.edu.br

19. Chamada de Suplentes – caso haja 
vaga

Conforme 
cronograma 
do Campus

www.ifes.edu.br

20. Início do ano letivo

Conforme 
Calendário 

Acadêmico do 
Campus

Calendário Acadêmico do 
Campus publicado no site 

www.ifes.edu.br

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

