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RETIFICAÇÃO Nº 01  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 34/2021, DE 07 DE MAIO DE 2021  

 

Onde se lê: 

4.1 Período 

O período de inscrição será de 17 de maio a 15 de junho de 2021, conforme cronograma 

apresentado no Item 12 deste Edital. 

 

Leia-se: 

4.1 Período 

O período de inscrição será de 17 de maio a 29 de junho de 2021, conforme cronograma 

apresentado no Item 12 deste Edital. 

 

Onde se lê: 

12 DO CRONOGRAMA OU CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 34/2021 – IFES 

N º EVENTOS DATAS LOCAL 

01 Publicação do Edital 07/05/2021 

 

www.ifes.edu.br 

02 

Período de inscrição 17/05/2021 a 

15/06/2021 

No ambiente de inscrição 

on-line: www.ifes.edu.br 

03 

Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

17/05/2021 a 

30/05/2021 

No ambiente de inscrição on-

line: www.ifes.edu.br 



04 

Resultado preliminar da solicitação da 

isenção da taxa de inscrição 

02/06/2021 www.ifes.edu.br 

05 

Recurso contra o resultado da isenção da taxa 

de inscrição 

07/06/2021 a 

08/06//2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

06 

Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado da isenção da taxa de inscrição 

10/06/2021 www.ifes.edu.br 

07 

Homologação do resultado das solicitações de 

isenção da taxa de inscrição 

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

08 

Último dia para pagamento da GRU 

15/06/2021 Pagamento da GRU 

09 

Resultado preliminar das inscrições 

18/06/2021 www.ifes.edu.br 

10 

Recurso contra o resultado preliminar das 

inscrições 

21/06/2021 a 

22/06/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

11 

Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar das inscrições 

24/06/2021 www.ifes.edu.br 

12 

Homologação final das inscrições 

25/06/2021 www.ifes.edu.br 

13 

Resultado preliminar da análise de currículo 

09/07/2021 www.ifes.edu.br 

14 Recurso contra o resultado preliminar da 

análise de currículo 

12/07/2021 a 

13/07/2021 

No ambiente de inscrição 

on-line disponível no site 

www.ifes.edu.br 

15 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar da análise de currículo 

16/07/2021 www.ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


16 

Resultado preliminar do memorial descritivo 

23/07/2021 www.ifes.edu.br 

17 Recurso contra o resultado preliminar do 

memorial descritivo 

26/07/2021 a 

27/07/2021 

No ambiente de inscrição 

on-line disponível no site 

www.ifes.edu.br 

18 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar do memorial descritivo 

 

29/07/2021 

www.ifes.edu.br 

19 

Homologação do resultado final 

30/07/2021 www.ifes.edu.br 

20 Convocação para procedimento de 

Heteroidentificação (PPI) e Análise de 

condição da pessoa com deficiência (PcD) 

02/08/2021 

www.ifes.edu.br 

21 Resultado preliminar do procedimento de 

Heteroidentificação 

06/08/2021 

www.ifes.edu.br 

22 Recurso contra o resultado preliminar do 

procedimento de Heteroidentificação 

09/08/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

23 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar do procedimento de 

Heteroidentificação 

13/08/2021 

www.ifes.edu.br 

24 Resultado da análise de condição da pessoa 

com deficiência (PcD) 

06/08/2021 

www.ifes.edu.br 

25 Recurso do resultado da análise de condição 

da pessoa com deficiência (PcD) 

09/08/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

26 Resultado do recurso da análise de condição 

da pessoa com deficiência (PcD) 

13/08/2021 

www.ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


27 Pré-matrícula 16/08/2021 a 

17/08/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

28 

Homologação das matrículas 

23/08/2021 www.ifes.edu.br 

29 

Convocação dos suplentes 

26/08/2021 www.ifes.edu.br 

30 Matrícula dos suplentes 30/08/2021 a 

31/08/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

31 

Previsão de Início das Aulas 

18/09/2021 Caso o estado atual de 

emergência de saúde 

pública acerca da COVID-

19 se prolongue, as aulas 

do curso serão iniciadas 

com atividades remotas, ou 

cumprindo protocolos de 

biossegurança, segundo 

decisões do Comitê de 

Crise do Ifes. 

 

Leia-se: 

12 DO CRONOGRAMA OU CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 34/2021 – IFES 

N º EVENTOS DATAS LOCAL 

01 Publicação do Edital 07/05/2021 

 

www.ifes.edu.br 

02 Período de inscrição 17/05/2021 a 

29/06/2021 

No ambiente de inscrição 

on-line: www.ifes.edu.br 

03 Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

17/05/2021 a 

30/05/2021 

No ambiente de inscrição on-

line: www.ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


04 Resultado preliminar da solicitação da 

isenção da taxa de inscrição 

02/06/2021 www.ifes.edu.br 

05 Recurso contra o resultado da isenção da taxa 

de inscrição 

07/06/2021 a 

08/06//2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

06 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado da isenção da taxa de inscrição 

10/06/2021 www.ifes.edu.br 

07 Homologação do resultado das solicitações de 

isenção da taxa de inscrição 

14/06/2021  

www.ifes.edu.br 

08 Último dia para pagamento da GRU 

 

02/07/2021 Pagamento da GRU 

09 Resultado preliminar das inscrições 06/07/2021 www.ifes.edu.br 

10 Recurso contra o resultado preliminar das 

inscrições 

07/07/2021 a 

08/07/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

11 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar das inscrições 

09/07/2021 www.ifes.edu.br 

12 Homologação final das inscrições 09/07/2021 www.ifes.edu.br 

13 Resultado preliminar da análise de currículo  16/07/2021 www.ifes.edu.br 

14 Recurso contra o resultado preliminar da 

análise de currículo 

19/07/2021 a 

20/07/2021 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

 

15 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar da análise de currículo 

22/07/2021 www.ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
mailto:pos.ecn@ifes.edu.br
http://www.ifes.edu.br/


16 Resultado preliminar do memorial descritivo 

 

23/07/2021 www.ifes.edu.br 

17 Recurso contra o resultado preliminar do 

memorial descritivo 

26/07/2021 a 

27/07/2021 

 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

 

18 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar do memorial descritivo 

29/07/2021 www.ifes.edu.br 

19 Homologação do resultado final 29/07/2021 www.ifes.edu.br 

20 Convocação para procedimento de 

Heteroidentificação (PPI) e Análise de 

condição da pessoa com deficiência (PcD)  

 

30/07/2021 

 

www.ifes.edu.br 

21 Resultado preliminar do procedimento de 

Heteroidentificação 

 

06/08/2021 www.ifes.edu.br 

22 Recurso contra o resultado preliminar do 

procedimento de Heteroidentificação 

 

09/08/2021 

 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

23 Resultado da análise dos recursos contra o 

resultado preliminar do procedimento de 

Heteroidentificação 

 

13/08/2021 www.ifes.edu.br 

24 Resultado da análise de condição da pessoa 

com deficiência (PcD) 

 

06/08/2021 

 

www.ifes.edu.br 

25 Recurso do resultado da análise de condição 

da pessoa com deficiência (PcD) 

 

09/08/2021 

 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

26 Resultado do recurso da análise de condição 

da pessoa com deficiência (PcD) 

 

13/08/20218 www.ifes.edu.br 

http://www.ifes.edu.br/
mailto:pos.ecn@ifes.edu.br
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


27 Pré-matrícula 16/08/2021 a 

17/08/2021 

 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

28 Homologação das matrículas 23/08/2021 

 

www.ifes.edu.br 

29 Convocação dos suplentes 26/08/2021 

 

www.ifes.edu.br 

30 Matrícula dos suplentes 30/08/2021 a 

31/08/2021 

 

Via pos.ecn@ifes.edu.br 

31 Previsão de Início das Aulas 18/09/2021 Caso o estado atual de 

emergência de saúde 

pública acerca da COVID-

19 se prolongue, as aulas 

do curso serão iniciadas 

com atividades remotas, ou 

cumprindo protocolos de 

biossegurança, segundo 

decisões do Comitê de 

Crise do Ifes. 

 

 

Colatina, 14 de junho de 2021. 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 34/2021 

Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Ensino de Ciências da Natureza 

(Portaria do Diretor Geral do Ifes – campus Colatina, nº 49, de 18 de março de 2021) 

 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/

