
 

3ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES

PROCESSO SELETIVO – PS 55/2021 – CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM PORTOS

CRONOGRAMA DA 3ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
Atividade Data Local

3ª Convocação de suplentes 30/09/2021
https://www.ifes.edu.br/
processosseletivos/alunos/item/2562-ps-
55-2021-cursos-tecnicos-multicampi

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

30/09 a
04/10

Enviar ao email: pstecnico.car@ifes.edu.br
documentos e requerimento modelo na página

final desta convocação

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

30/09/2021
https://www.ifes.edu.br/
processosseletivos/alunos/item/2562-ps-
55-2021-cursos-tecnicos-multicampi

Entrevista  via  videoconferência  para
candidatos  inscritos  para  as  vagas  de  ação
afirmativa – autodeclarados pretos e pardos
que efetuarem requerimento de matrícula

07/10/2021

Acesso a sala de entrevista:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/if

es-cariacica-1

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

07/10/2021
https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/

alunos/item/2562-ps-55-2021-cursos-
tecnicos-multicampi

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

08 a 11/10
Enviar ao email: pstecnico.car@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

14/10
https://www.ifes.edu.br/

processosseletivos/alunos/item/2562-ps-
55-2021-cursos-tecnicos-multicampi

Homologação da matrícula da 3ª chamada de 14/10 https://www.ifes.edu.br/
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suplentes
processosseletivos/alunos/item/2562-ps-

55-2021-cursos-tecnicos-multicampi

*Havendo vagas a 4ª convocação de suplentes será publicada em 14/10/2021

Orientações aos candidatos convocados:

LEIA atentamente o Edital para o qual você se inscreveu – https://www.ifes.edu.br/images/stories/-
publicacoes/processos-seletivos/alunos/2021/2021-55/edital-55-2021-cursos-tecnicos-retificado-29-07-
21.pdf

A convocação de suplentes seguiu o disposto no item 18 do Edital do Processo Seletivo 55/2021, e seus 
subitens e o requerimento da matrícula e a análise documental dos suplentes convocados seguirá as 
normas previstas no Edital PS 55/21.

Nessa etapa será necessário preencher o requerimento de matrícula conforme formulário na última
página desta convocação e enviar junto com os documentos necessários à matrícula e a comprovação da
condição de cotista,  declarada no ato inscrição,  dentro do prazo previsto neste cronograma, para o
email:  pstecnico.car@ifes.edu.br

Candidatos(as)  inscritos(as)  para  vagas  da  ação  afirmativa  PP  (preto  ou  pardo),  que  efetuarem  o
requerimento de matrícula, passarão por entrevista para verificação da autodeclaração étnica na data,
horário e local, previsto no cronograma desta convocação.

Candidatos(as)  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 09h às 11h e das 13h às 16h, nos dias úteis até um
dia antes da entrevista.

Curso Técnico em Portos

Candidato Vaga Classificação
REBECA VIEIRA RODRIGUES Ampla concorrência 42º
LARISSA RODRIGUES DA SILVA Ampla concorrência 43º
IAGO PORTELA SILVA Ampla concorrência 44º
JOSÉ ANTONIO DE JESUS MARQUES Ampla concorrência 45º
SANDRA PEREIRA Ampla concorrência 46º
YURI CÉSAR FASSARELLA CARDOSO Ampla concorrência 47º
FELIPE FREITAS VIEIRA Ampla concorrência 48º
BRENDA FARIA DA SILVA AA1-PPI-SD 14º
BEATRIZ FARIAS SILVA AA1-PPI-SD 15º
ADRIANA DOS SANTOS CARNEIRO AA1-PPI-SD 16º
PAULO VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA AA1-PPI-SD 17º
IZABELLA PACHECO DAS CHAGAS AA1-OE-SD 10º
FELIPE JACOBSEN DE SOUZA AA1-OE-SD 11º
JOEDER SANTANNA PRASSER AA1-OE-SD 12º
MARIA FERNANDA SANTOS DE AGUIAR AA2-PPI-SD 10º
ANNA BEATRIZ SCHMIDEL GOMES DOS SANTOS AA2-PPI-SD 11º
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Rodovia Governador José Sette, 184 – Itacibá – 29150-410 – Cariacica – ES 

27 3246-1600

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
(Preencher sem abreviaturas com os dados do aluno)

 À Coordenadoria de Registros Acadêmicos: 

Eu: Data de Nasc.: ___ / ___ /________

Nome social: Naturalidade: 

Etnia: (   ) Branca  (   ) Amarela  (   ) Parda  (   ) Indígena  (   ) Preta  (   ) Outra: Nacionalidade: 

Endereço: Nº: Complemento: 

Bairro: CEP: Procedência: (   ) Urbana  (   ) Rural

Cidade: Estado:   Sexo: (   ) M  (   ) F

Quantas pessoas residem na mesma casa, incluir o(a) aluno(a): Renda Familiar Bruta (salários): R$ 

Com quem reside: (   ) Pais  (   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) Cônjuge  (   ) Outros. Especificar: 

Telefone fixo: Celular: Estado Civil: N.º de filhos:

Profissão: Tipo Sanguíneo: 

Grau de Instrução: 

Necessidades específicas: (   ) Sim  (   ) Não Qual (is): 

E-mail do aluno

Nome do Pai: Tel.: Profissão: 

Grau da Instrução: Ensino E-mail do pai: 

Nome da Mãe: Tel.: Profissão: 

Grau da Instrução: Ensino E-mail da mãe: 

Responsável pelo aluno:                                                                                                            Grau de parentesco:

Endereço, se diferente do aluno: Nº: Complemento: 

Bairro: CEP: Procedência: (   ) Urbana  (   ) Rural

Cidade: Estado: Tel.:

Aluno beneficiário do Programa Bolsa Família: (   ) Sim  (   ) Não

Assinale o tipo de vaga concorrida: (   ) Ampla concorrência

                                                         (   ) Ação Afirmativa 1: Preto, Pardo ou Indígena (   )  Outras Etnias  (   )      CD (   )   SD (   ) 

                                                         (   ) Ação Afirmativa 2: Preto, Pardo ou Indígena (   )  Outras Etnias  (   )      CD (   )   SD (   )

Venho requerer matrícula para o Curso Técnico em  Turno noturno

A confirmação da matrícula está condicionada a análise e aprovação da documentação comprobatória, prevista
no Edital PS 55/2021 – Cursos Técnicos na data prevista no cronograma de convocação da matrícula

Cariacica – ES, ____ de _______________________ de ________

 ___________________________________________
  Assinatura do(a) Aluno(a), se maior, ou responsável


