
1ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
PROCESSO SELETIVO – PS 55/2021 – CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM PORTOS

CRONOGRAMA DA 1ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
Atividade Data Local

1ª Convocação de suplentes 03/09/2021

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

04 a 08/09
Área do Candidato

https://ifes25.selecao.net.br/login/?
redir=%2Fpainel

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

03/09/2021
Área do Candidato

https://ifes25.selecao.net.br/login/?
redir=%2Fpainel

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

09/09/21
Acesso a sala de entrevista:

https://conferenciaweb.rnp.br/webc
onf/ifes-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

13/09

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

14 e 15/09
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

17/09

https://www.ifes.edu.br/
processosseletivos/alunos/item/

2562-ps-55-2021-cursos-tecnicos-
multicampi

Homologação  da  matrícula  da  1ª  chamada  de
suplentes

1709/09 https://www.ifes.edu.br/
processosseletivos/alunos/item/

2562-ps-55-2021-cursos-tecnicos-



multicampi

*Havendo vagas a 2ª convocação de suplentes será publicada em 17/09/2021

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. 

O requerimento da matrícula e a análise documental dos suplentes convocados seguirão as normas 
previstas no Edital PS 55/21. 

O requerimento de matrícula e o envio dos documentos necessários à matrícula e a comprovação da 
condição de cotista, declarada no ato inscrição, deve ser realizado dentro do prazo previsto neste 
cronograma, na área do candidato em:

Edital PS 55/21 – https://ifes25.selecao.net.br/login/?redir=%2Fpainel

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
REBEKA SANTOS DA SILVA Ampla

concorrência
19º

TIAGO VENIAL RICARDO Ampla
concorrência

20º

JÚLIO HENRIQUE SARTORI DEORCE Ampla
concorrência

21º

RYAN CORRÊA CARDOZO Ampla
concorrência

22º

ELLEN FELISBERTO BARBOSA Ampla
concorrência

23º

LUDYHELLEN RODRIGUES MARQUES Ampla
concorrência

24º

JÉSSICA DIAS SOUZA Ampla
concorrência

25º

JULIANO DRUMMOND DE SOUZA Ampla 26º



concorrência
ANA BEATRIZ VIANNA SILVA Ampla

concorrência
27º

PAMYLLA CUNHA NASCIMENTO Ampla
concorrência

28º

ELISA SOUZA DE JESUS Ampla
concorrência

29º

JÚLIA MARIA NEGREIROS DE FREITAS Ampla
concorrência

30º

NATÁLIA BRENDHA MARCENA MARIN SOARES Ampla
concorrência

31º

JOÃO VITOR JOANIS AA1-PPI-SD 6º
ÁGABO SILVA DA CRUZ AA1-PPI-SD 7º
CAUANY LEITE FERREIRA AA1-PPI-SD 8º
PEDRO DE SOUZA MARQUES AA1-PPI-SD 9º
CAROLINA MARINHO FERREIRA DE SOUZA AA1-OE-SD 4º
BEATRIZ CABRAL CORREA BERTOLDI AA1-OE-SD 5º
RHANNA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA AA1-OE-SD 6º
STEPHANY BARCELOS AA2-PPI-SD 5º
MICAELLY LYRA RIBEIRO AA2-PPI-SD 6º
JOÃO PAULO DOS SANTOS ROSA AA2-PPI-SD 7º
ADRIANA COSTA DE MORAES AA2-OE-CD 2º


