


O candidato não deverá estar maquiado para não causar à comissão algum po de dúvida,
podendo inclusive levar ao indeferimento da verificação.
Para candidato menor de 18 anos, o pai,  mãe ou responsável legal  deverá estar  presente à
entrevista por videoconferência, na condição de observador, acompanhando o candidato.
Ao candidato menor de 18 anos que se apresentar na entrevista por videoconferência sem os
pais ou responsável legal será garan do o direito de ser acompanhado por um servidor indicado
pelo Ifes.
5- Fica  estabelecido  que,  havendo  impossibilidade  de  conexão  ao  início  da  entrevista,
decorrente de falha oriunda do equipamento ou da conexão da parte do candidato, a entrevista
será  cancelada  após  03  (três)  tenta vas,  ficando  classificada  como  pendente.  O  candidato
deverá rar um “print screen” da tela do computador ou smartphone para comprovar a falha.
6- Fica estabelecido que, havendo descon nuidade de conexão ao início da entrevista, ou
no seu decorrer, que dure mais do que 10 (dez) minutos, a entrevista será cancelada. O setor de
informá ca será acionado para diagnos car os mo vos da ocorrência. Ficando evidenciado que
houve  falha  em  estabelecer  ou  manter  contato  oriundo  dos  sistemas,  a  entrevista  será
reagendada e informada ao candidato por e-mail.
7- O candidato que não conseguir  par cipar da entrevista por mo vos mencionados no
item 5,  deverá encaminhar e-mail  com a jus fica va para o endereço do campus pleiteado,
conforme e-mails  es pulados no ANEXO II  do  edital  80/2021,  em um prazo  de 24 (vinte e
quatro) horas após o horário de início marcado para a entrevista no ato da convocação, a fim de
que a Comissão Local  do Campus analise junto à CLVA os encaminhamentos necessários.  O
candidato deverá anexar, no e-mail, o “print” da tela, conforme solicitado no item 5.
8- O candidato só terá direito a uma nova convocação para a entrevista se jus ficar sua
ausência conforme solicitado no item 7.
9- O procedimento de  Verificação  da Autodeclaração  para  candidatos  pretos ou pardos
será gravado em áudio e vídeo e para a verificação da autodeclaração será considerado única e
exclusivamente o  fenó po negro como base para  análise,  excluídas  as  considerações  sobre
ascendência e documentos.
10- Entende-se  por  fenó po,  o  conjunto  de  caracterís cas  sicas  do  indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais que, combinados
ou não, permi rão validar ou invalidar a autodeclaração para fins deste processo sele vo.
11- Quanto ao resultado do procedimento de Verificação da Autodeclaração, caberá recurso
administra vo,  devendo  este  ser  protocolado  no  e-mail  do  campus  de  interesse  do  curso
escolhido  no  período  previsto  no  CRONOGRAMA  DO  EDITAL  Nº  80/2021  –  CURSOS  DE
GRADUAÇÃO – CHAMADA REGULAR.
12- O recurso será apreciado por comissão recursal e a resposta colocada à disposição do
requerente conforme data prevista no  CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 80/2021 – CURSOS DE
GRADUAÇÃO – CHAMADA REGULAR.
13- Não haverá  necessidade de realização de nova entrevista  com o candidato,  sendo a
análise  recursal  realizada  com  base  na  filmagem  do  procedimento  de  verificação  da
autodeclaração  –  para  o  candidato negro  -  ou  na  análise  dos  documentos  comprobatórios
entregues pelo candidato autodeclarado indígena. 



Candidatos Convocados

Bacharelado em Administração - Campus Linhares - Linhares 
Link da sala de videoconferência:    h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-linhares-1

 DISPONÍVEL NA ÁREA DO CANDIDATO – SISTEMA
Nome Modalidade de vaga Data Horário

 LUIZ HENRIQUE 
BATISTA DA SILVA Modalidade 2 09/03/2022 18:00

LORENZA RODRIGUES
SILVERIO Modalidade 2 09/03/2022 18:00

ROBERTA MEIRELES 
DA SILVA Modalidade 6 09/03/2022 18:00

JULIA DE SOUZA REIS Modalidade 6 09/03/2022 18:00
EDISLANY SANTOS DE 
JESUS

Modalidade 6 09/03/2022 18:00

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Campus Linhares - Linhares

 
Link da sala de videoconferência:  h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-linhares-1

DISPONÍVEL NA ÁREA DO CANDIDATO – SISTEMA
Nome Modalidade de vaga Data Horário

CAIO DO CARMO DE 
ARAUJO Modalidade 5 09/03/2022 18:30

MATHEUS PEREIRA 
TRINDADE Modalidade 2 09/03/2022 18:30

THALES ANCHESQUI 
BOBBIO

Modalidade 6 09/03/2022 18:30

 YOHAN CORREA 
CRUZ Modalidade 6 09/03/2022 18:30

RICHARD SILVA DE 
ABREU Modalidade 6 09/03/2022 18:30




