
 

 

 

 
CRONOGRAMA DA TERCEIRA CHAMADA DE SUPLENTES  

EDITAL PS 11/2021 CURSOS TÉCNICOS MULTICAMPI INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 
CAMPUS SÃO MATEUS  

 

 

Procedimentos para as chamadas de suplentes Data Local 

Análise do histórico escolar de todos os suplentes 11/06/2021 Comissão Local 

Resultado parcial da análise do histórico escolar dos 
suplentes 

14/06/2021 www.ifes.edu.br 

Recurso do resultado parcial da análise do histórico 
escolar dos suplentes 

15/06/2021 
 

E-mail da Comissão Local 
pstecnico.smt@ifes.edu.br 

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

16/06/2021 www.ifes.edu.br 

Segunda Chamada de Suplentes 16/05/2021 www.ifes.edu.br 

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

17/06/2021 

 a  

18/06/2021 

Área do Candidato 

pstecnico.smt@ifes.edu.br 

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

16/05/2021 www.ifes.edu.br 

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

18/06/2021 

O link da sala de acolhimento 
para a entrevista será enviado 
para o e-mail do candidato no 

dia 27/05/2021 

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 

21/06/2021 www.ifes.edu.br 

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 

22/06/2021 
E-mail da Comissão Local 

pstecnico.smt@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 

23/06/2021 www.ifes.edu.br 
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Homologação da matrícula – 1ª chamada de suplentes 24/06/2021 www.ifes.edu.br 

 

OBS. 1: Todos os procedimentos serão publicados em www.ifes.edu.br 
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