2ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
PROCESSO SELETIVO – PS 11/2021 - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS – CAMPUS CARIACICA
CRONOGRAMA 1ª CHAMADA DE SUPLENTES
Atividade
Data
Local
Análise das Inscrições
14/04/2021
https://www.ifes.edu.br/resultados2ª Chamada de suplentes
22/04/2021
processo-seletivo/19751-11-2021integrados?start=8
Matrícula da 2ª chamada de suplentes
Requerimento de matrícula – envio dos docu22 a
Área do Candidato
mentos para requerimento de matrícula e
26/04/2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
comprovação da condição de cotista
Publicação da convocação para as entrevistas
Área do Candidato
dos candidatos inscritos para as vagas de ação
22/04/2021
https://ifes.edu.br/tecnicos2021
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos
Entrevista via videoconferência para candidatos
O candidato receberá orientações no
inscritos para as vagas de ação afirmativa –
26/04/2021
dia 23/04/2021 no e-mail cadastraautodeclarados pretos e pardos que efetuarem
do em sua inscrição
requerimento de matrícula
Resultado Preliminar da análise de documentos
do requerimento de matrícula, dos documenhttps://www.ifes.edu.br/resultadostos de comprovação da condição de cotistas e
29/04/2021
processo-seletivo/19751-11-2021da entrevista para os candidatos inscritos para
integrados?start=8
as vagas de ação afirmativa – autodeclarados
pretos e pardos
Recurso da análise de documentos do requerimento de matrícula, dos documentos de comprovação da condição de cotistas e da entrevis- 30/04 a 03/05
pstecnico.car@ifes.edu.br
ta para os candidatos inscritos para as vagas de
ação afirmativa – autodeclarados pretos e pardos
Resultado dos recursos contra a análise de documentos do requerimento de matrícula, dos
https://www.ifes.edu.br/resultadosdocumentos de comprovação da condição de
06/05/2021
processo-seletivo/19751-11-2021cotistas e da entrevista para os candidatos insintegrados?start=8
critos para as vagas de ação afirmativa – autodeclarados pretos e pardos
https://www.ifes.edu.br/resultadosHomologação da matrícula da 2ª chamada de
06/05/2021
processo-seletivo/19751-11-2021suplentes
integrados?start=8

*Havendo vagas a 3ª convocação de suplentes será informada na página do processo seletivo no site do
Ifes.
Orientações aos suplentes:
LEIA atentamente o Edital para o qual você se inscreveu https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2499-ps-11-2021-cursos-tecnicos-multicampiintegrados-ao-ensino-medio
A convocação de suplentes seguiu o disposto no item 18 do Edital do Processo Seletivo 11/2021, e seus
subitens.
O requerimento de matrícula e a análise documental dos suplentes convocados seguirão as mesmas normas utilizadas para os candidatos classificados constantes no Edital PS 11/21.
O requerimento de matrícula e o envio dos documentos necessários à matrícula e a comprovação da condição de cotista, declarada no ato inscrição, deve ser realizado dentro do prazo previsto neste cronograma,
na área do candidato em:
Edital PS 11/21 - https://www.ifes.edu.br/resultados-processo-seletivo/19751-11-2021-integrados
Candidatos inscritos para vaga de ação afirmativa PP (preto ou pardo), que efetuarem o requerimento de
matrícula, passarão por entrevista para verificação da autodeclaração étnica na data prevista neste cronograma e receberão as orientações em seu e-mail no dia 23/04/2021.
Candidatos aos cursos do Campus Cariacica podem solicitar atendimento especial e esclarecer dúvidas pelos telefones (27) 3246-1620 ou (27) 3246- 1606 ou ainda pelo e-mail pstecnico.car@ifes.edu.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, de 8 h às 17 h, nos dias úteis.

Curso Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários
Candidato
LAIZ DIAS DE ALMEIDA

Vaga
AA1-PPI-SD

Classificação
13ª

Fica a candidata convocada a participar da entrevista para verificação da autodeclaração étnica na data
prevista neste cronograma.

