
 

 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO 11/2021 - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 
 

 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS SOBRE A CHAMADA DE SUPLENTES DO CAMPUS SANTA 

TERESA 
 

 
No dia 13 de abril de 2021 será publicado o resultado da análise dos documentos de inscrição de 
todos os candidatos suplentes dos Cursos do Campus Santa Teresa. 

No período de 14 a 15 de abril de 2021 o candidato com situação “INDEFERIDA”, poderá entrar 
com recurso. 

A partir do dia 19 de abril de 2021, terá início a chamada de suplentes do Campus Santa Teresa. 

A chamada de suplentes seguirá todas as etapas e será de acordo com a disponibilidade de vagas 
e classificação, conforme regras do Edital 11/2021. 

 
 

CRONOGRAMA DAS CHAMADAS DE SUPLENTES DO CAMPUS SANTA TERESA 
 

ATIVIDADES DATAS LOCAIS 

1 
Período para análise do histórico 
escolar apresentado na inscrição - 
suplentes 

08/04/2021 a 
11/04/2021 

Trabalho interno 

2 
Resultado Parcial da análise do 
histórico escolar e classificação dos 
suplentes 

13/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

3 

Período para Recurso do resultado 
parcial da análise do histórico 
escolar e classificação dos 
suplentes 

14/04/2021 a 
15/04/2021 

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

4 
Resultado dos recursos da análise 
do histórico escolar e classificação 
dos suplentes 

16/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 



 

 

 

5 1ª chamada de suplentes  19/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

6 

Período para a entrega dos 
documentos para Requerimento 
de Matrícula e comprovação de 
condição de cotista 

20/04/2021 e 
22/04/2021 

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

7 

Convocação para as entrevistas de 
heteroidentificação – 
autodeclarados pretos e pardos 
 

20/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

8 
Período para solicitação de 
atendimento especial para a 
entrevista 

20/04/2021 a 
22/04/2021 

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

9 Período para a realização das 
entrevistas - videoconferência 

23/04/2021 Sala a ser informada por e-mail 

10 Resultado preliminar das análises 
dos documentos e das entrevistas 

26/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

11 
Período para recurso do resultado 
das análises dos documentos e das 
entrevistas 

27/04/2021 e 
28/04/2021 

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

12 

Resultado Final da 1ª chamada de 
suplentes e homologação da 
matrícula 
 

29/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

ATIVIDADES DATAS LOCAIS 

1 2ª chamada de suplentes - caso 
haja vaga 

30/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

2 

Período para a entrega dos 
documentos para Requerimento 
de Matrícula e comprovação de 
condição de cotista 

30/04/2021a 
04/05/2021 

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

3 

Convocação para as entrevistas de 
heteroidentificação -
autodeclarados pretos e pardos 
 

30/04/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

4 
Período para solicitação de 
atendimento especial para a 
entrevista 

30/04/2021a 
04/05/2021 

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



 

 

 

5 Período para a realização das 
entrevistas - videoconferência 

05/05/2021 Sala a ser informada por e-mail 

6 Resultado preliminar das análises 
dos documentos e das entrevistas 

05/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

7 
Período para recurso do resultado 
das análises dos documentos e das 
entrevistas 

06/05/2021 e 
07/05/2021 

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

8 
Resultado Final da 2ª chamada de 
suplentes e homologação da 
matrícula 

10/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

ATIVIDADES DATAS LOCAIS 

1 3ª chamada de suplentes - caso 
haja vaga 

11/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

2 

Período para a entrega dos 
documentos para Requerimento 
de Matrícula e comprovação de 
condição de cotista 

11/05/2021 e 
12/05/2021 

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

3 

Convocação para as entrevistas de 
heteroidentificação -
autodeclarados pretos e pardos 
 

11/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

4 
Período para solicitação de 
atendimento especial para a 
entrevista. 

11/05/2021 e 
12/05/2021 

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

5 Período para a realização das 
entrevistas - videoconferência 

13/05/2021 Sala a ser informada por e-mail 

6 Resultado das análises dos 
documentos e das entrevistas 

14/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

7 
Período para recurso do resultado 
das análises dos documentos e das 
entrevistas 

15/05/2021 a 
18/05/2021 

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

8 
Resultado Final da 3ª chamada de 
suplentes e homologação da 
matrícula 

19/05/2021 Site do ifes: 
www.ifes.edu.br 

 
 


