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ERRATA 

Onde se lê: 

6.3 Os recursos deverão ser realizados por meio do formulário de recurso online, disponível 

nas páginas do Ifes, pelo endereço eletrônico http://www.ifes.edu.br (clicar no botão “Quero 

ser aluno do Ifes” e escolher a opção Processo Seletivo PS 48/2021 - Pós-Graduação 

Aperfeiçoamento em Gestão Aplicada à Política, respeitando os prazos previstos no 

cronograma deste edital 8. 

Leia-se: 

6.3 Os recursos deverão ser realizados por meio eletrônico enviados para o endereço 

gestaopolitica.nv@ifes.edu.br dentro dos prazos estabelecidos para cada etapa do processo 

seletivo de acordo com o item 8, Quadro 3 do Edital 48/2021. 

 

Onde se lê: 

8.2 

QUADRO 03 - Cronograma do Processo Seletivo 

ETAPA PERÍODO 

Data de publicação do edital 05/07/2021 

Período de inscrições 05/07/2021 à 31/07/2021 

Divulgação do resultado parcial das inscrições 09/08/2021 

Recurso contra os resultados das inscrições 12/08/2021 

Homologação das inscrições  16/08/2021 

Divulgação do resultado do processo seletivo 18/08/2021 

mailto:gestaopolitica.nv@ifes.edu.br


Recurso contra o resultado do processo seletivo 21/08/2021 

Homologação do resultado final do Processo 
Seletivo 

24/08/2021 

Convocação para procedimento de 
Heteroidentificação  

31/08/2021 

Resultado preliminar do procedimento de 
Heteroidentificação 

03/09/2021 

Resultado da análise de condição de pessoa com 
deficiência (PcD) 

03/09/2021 

Recurso contra o resultado preliminar do 
procedimento de Heteroidentificação 

08/09/2021 

Recurso do resultado da análise de condição de 
pessoa com deficiência (PcD)  

08/09/2021 

Resultado da análise dos recursos contra o 
resultado preliminar do procedimento de 
Heteroidentificação  

13/09/2021 

Resultado do recurso da análise de condição de 
pessoa com deficiência (PcD)  

13/09/2021 

Homologação do resultado final do processo 
seletivo 

13/09/2021 

Requerimento de Matrícula (Anexo IV) dos 
candidatos aprovados  

14/09/2021 à 21/09/2021, via 
link a ser disponibilizado pelo 
CRA do Campus Nova Venécia 

(conforme orientações do setor) 

Homologação das matrículas 05/10/2021 

Início das Aulas 06/10/2021 

Último dia para convocação de suplente 21/10/2021 

Matrícula de suplente  até 48 horas após a convocação, via 
envio de documentos por sedex ou 
presencial sob agendamento com 
CRA do Campus Nova Venécia, 
através do whatsapp (27)3752-4731 

 

 



Leia-se: 
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CRA do Campus Nova Venécia 
(conforme orientações do setor) 
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Último dia para convocação de suplente 21/10/2021 

Matrícula de suplente  até 48 horas após a convocação, via 
envio de documentos por sedex ou 
presencial sob agendamento com 
CRA do Campus Nova Venécia, 
através do whatsapp (27)3752-4731 

 

 


