
CAMPUS VILA VELHA

CONVOCAÇÃO DOS RECLASSIFICADOS – VAGAS REMANESCENTES
 EDITAL PS 80/2021 – CURSOS DE GRADUAÇÃO - SISU 2022/1

O Campus Vila Velha divulga a lista dos candidatos reclassificados conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital
80/2021  e  CONVOCA  TODOS  OS  CANDIDATOS  da  listagem  abaixo,  para  enviar  a  documentação  de
matrícula, no período de 01 de abril a 06 de abril de 2022. O Requerimento de Matrícula (Anexo I deste
documento)  e  a  documentação  exigida  no  item  12.2  do  edital  devem  ser  enviados  para  o  e-mail
sisu.vv@ifes.edu.br ou entregues presencialmente na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus
Vila Velha. Os candidatos convocados que não preencherem o requerimento de matrícula e não enviarem
os documentos no prazo determinado serão considerados desistentes, conforme edital.

Para envio da documentação, deverá ser gerado um único arquivo em formato PDF, e anexado ao e-mail,
contendo os documentos digitalizados necessários para o requerimento da matrícula (item 12.2 do edital e
Anexo I deste documento), sem rasuras ou adulterações, com imagem nítida e sem cortes. Favor digitalizar
os documentos originais, inclusive o verso, caso conste alguma informação. Arquivos fora do padrão exigido
ou ilegíveis serão indeferidos. No assunto do e-mail deverá colocar o NOME DO CANDIDATO E O CURSO.

Ressaltamos que o Ifes Campus Vila Velha está convocando candidatos em número superior à quantidade
de  vagas  disponíveis.  Os  candidatos  que  apresentarem  a  documentação  para  análise,  mas  não  forem
contemplados com a matrícula por falta de vaga, permanecerão classificados e poderão ser convocados
posteriormente no caso de surgimento de vagas ociosas. 

ATENÇÃO: Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: sisu.vv@ifes.edu.br ou pelo telefone (27) 
3149-0733.

CRONOGRAMA 

Atividade Data Local

1. Convocação dos candidatos reclassificados 01/04/2022 https://ifes.edu.br/ps2022

1.1  Requerimento  de  matrícula  –  entrega  dos
documentos para requerimento de matrícula

01/04 a 06/04/2022

Presencialmente no campus
ou pelo E-mail:

sisu.vv@ifes.edu.br     

1.2 Resultado Preliminar da análise de documentos do
requerimento de matrícula

11/04/2022 https://ifes.edu.br/ps2022

1.3  Recurso  da  análise  de  documentos  do
requerimento de matrícula

12 a 13/04/2022

Presencialmente no campus
ou pelo E-mail:

sisu.vv@ifes.edu.br     

1.4  Resultado  dos  recursos  contra  a  análise  de
documentos do requerimento de matrícula

15/04/2022

Presencialmente no campus
ou pelo E-mail:

   sisu.vv@ifes.edu.br     

1.5 Homologação da matrícula 15/04/2022 https://ifes.edu.br/ps2022
Obs.: Horário de atendimento para entrega de documentos presencial no campus: Segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.
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CAMPUS VILA VELHA

ANEXO I
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

(Preencher sem abreviaturas com os dados do aluno)

 À Coordenadoria de Registros Acadêmicos: 

Eu: 

Data de Nasc.: ___ / ___ /________ 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 (quantidade de salários):  

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

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: ( X ) Ampla concorrência

Venho requerer matrícula para o Curso de Turno: 
A confirmação da matrícula está condicionada à disponibilidade de vagas e análise e aprovação da documentação comprobatória, prevista no Edital 

PS 80/2021 – CURSOS DE GRADUAÇÃO - SISU 2022/1

____________________ – ES, ____ de _______________________ de ________.

 ________________________________________________                                  _________________________________________
  Assinatura do(a) Aluno(a), se maior, ou responsável                                                    Servidor responsável pelo atendimento


