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Atividades Datas Local 

Análise do histórico escolar 
dos suplentes 

08/04/21 Interno 

Publicação do resultado 
parcial da análise dos 
históricos escolares dos 
suplentes – 1ª chamada 

09/04/21 Link: 
https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

Recurso do resultado parcial 
da análise de histórico dos 
suplentes – 1ª chamada 

10 a 12/04/21 Enviar pelo E-mail: 
pstecnico.nov@ifes.edu.br 

Resultado dos recursos do 
resultado parcial da análise de 
histórico dos suplentes – 1ª 
chamada 

13/04/21 Link: https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

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

14/04 a 
16/04/21 

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

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

14/04/21 Link: https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

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

14/04/21 Enviar pelo E-mail: 
pstecnico.nov@ifes.edu.br 
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Entrevista via videoconferência 
para candidatos inscritos para 
as vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e pardos 

19 e 
20/04/21 

Link será enviado para o e-mail cadastrado 
no momento da inscrição, com todas as 
instruções para a entrevista. 

Análise dos documentos 
recebidos de matrícula e 
comprovação de cotistas 

19 e 20/04 Interno 

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 

20/04/21 Link:  
https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

Recurso do resultado preliminar 
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 

22 e 
23/04/21 

Enviar pelo E-mail: 
pstecnico.nov@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 

26/04/21 Link: 
https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

Homologação das matrículas 
dos suplentes 

26/04/21 Link: 
https://www.ifes.edu.br/resultados-
processo-seletivo/19751-11-2021-
integrados?start=16 

Reunião de acolhida com pais e 
alunos ingressantes 

11/05/21 Link da reunião será enviado para o e-mail 
cadastrado no momento da inscrição, com 
todas as orientações para acesso.  
OU 
Reunião presencial no auditório do Ifes 
seguindo todos os protocolos de segurança. 
Convite será enviado pelo e-mail cadastrado. 

Início do período letivo 2021 24/05/21 Plataforma Moodle 
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