
  PS 11 2021 – AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES  
2ª chamada

O Campus Itapina convoca os candidatos abaixo relacionados para requererem 
matrícula, no período de 04/05/2021 a 07/05/2021 de forma on-line, pelo e-mail do 
processo seletivo: pstecnico.ita@ifes.edu.br 

O candidato que não enviar a documentação nas datas estipuladas para requerer a 
matrícula será eliminado do PS 11/2021, conforme item 12.3, inciso iii do edital PS 
11/2021. 

Para envio da documentação, deverá ser gerado um único arquivo (pdf), com tamanho 
máximo de 7 Megabytes, e anexado ao e-mail, contendo os documentos digitalizados 
necessários para requerimento da matrícula (item 12.2), sem rasuras ou adulterações, 
com imagem nítida e sem cortes. Arquivos fora do padrão exigido ou ilegíveis serão 
indeferidos.

Os candidatos que necessitarem de utilização de equipamentos do Ifes para o envio da 
documentação de matrícula deverão enviar a solicitação para o e-mail 
pstecnico.ita@ifes.edu.br até o dia 03/05/2021.

Dúvidas, enviar e-mail para: pstecnico.ita@ifes.edu.br, ou entrar em contato pelo 
número de whatsapp: 27 3723-1221

Atenção para as datas do cronograma abaixo da convocação

1814 – AGROPECUÁRIA/ INTEGRAL
VAGA NOME

AC NEANDER ILSON CESÁRIO MORETHSON
AC MICHELLE BARREIRA TEIXEIRA

AC PABOLO JACOBSN JACOB

AC MARCOS GALDINO RIBEIRO

AC NICOLAS CRISTO MONTEIRO

mailto:pstecnico.ita@ifes.edu.br


AC NÍVEA MARTINS VICENTE DE OLIVEIRA 

AC RAPHAEL VARNIER THOMAZI
AC YARA DA COSTA ROSÁRIO

AC ESTEVÃO FERREIRA MAXIMO

CRONOGRAMA
ATIVIDADES DATAS LOCAL

1. Requerimento de matrícula – 
envio dos documentos para 
requerimento de matrícula 

04/05/2021 
a 

07/05/2021

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

2. Resultado Preliminar da análise 
de documentos do requerimento de 
matrícula

10/05/2021 www.ifes.edu.br

3. Recurso da análise de 
documentos do requerimento de 
matrícula

11/05/2021 
e

12/05/2021 

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

4.Resultado dos recursos contra a 
análise de documentos do 
requerimento de matrícula e 
Homologação da matrícula.

13/05/2021 www.ifes.edu.br

OBS. : Na existência de vagas poderão ser realizadas chamadas de suplentes adicionais.
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