ERRATA 1 DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 26/2021, DE 31 DE MARÇO DE 2021
Onde se lê:
4.3. Documentação exigida:

Leia-se:

II. Candidatos inscritos nas vagas reservadas para indígenas:
1) Autodeclaração devidamente assinada (Anexo C deste Edital);

4.3. Documentação exigida:
[...]
II. Candidatos inscritos nas vagas reservadas para indígenas:
1) Autodeclaração devidamente assinada (Anexo B deste Edital);
Onde se lê:
4.6.5 A partir do dia 22/06/2021, será disponibilizado no site oficial do processo seletivo o acesso ao
resultado dos candidatos submetidos ao procedimento de verificação complementar da autodeclaração.
4.6.6 Serão admitidos recursos contra o resultado do procedimento de verificação complementar da
autodeclaração de pretos(as), pardos(as) e indígenas. Os recursos deverão ser encaminhados por meio
de formulário próprio (Anexo F), entre as 08h00min do dia 23/06/2021 até as 23h59min do dia
24/06/2021, EXCLUSIVAMENTE via correio eletrônico, utilizando o endereço de e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br, assunto: RECURSO PS 26/2021.
4.6.7 Os recursos serão analisados por comissão própria prevista na Orientação Normativa PRPPG nº
01/2019. O resultado dessa análise será divulgado em 28/06/2021.
Leia-se:
4.6.5 A partir do dia 21/07/2021, será disponibilizado no site oficial do processo seletivo o acesso ao
resultado dos candidatos submetidos ao procedimento de verificação complementar da autodeclaração.
4.6.6 Serão admitidos recursos contra o resultado do procedimento de verificação complementar da
autodeclaração de pretos(as), pardos(as) e indígenas. Os recursos deverão ser encaminhados por meio
de formulário próprio (Anexo F), entre as 08h00min do dia 22/07/2021 até as 23h59min do dia
23/07/2021, EXCLUSIVAMENTE via correio eletrônico, utilizando o endereço de e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br, assunto: RECURSO PS 26/2021.
4.6.7 Os recursos serão analisados por comissão própria prevista na Orientação Normativa PRPPG nº
01/2019. O resultado dessa análise será divulgado em 27/07/2021.
Onde se lê:
4.7.2. A partir do dia 22/06/2021 será disponibilizado no site do processo seletivo o acesso aos
candidatos ao resultado da verificação da autodeclaração e elegibilidade dos candidatos inscritos nas
vagas reservadas a pessoa com deficiência.
4.7.3 Serão admitidos recursos contra o resultado a que se refere o item anterior. Os recursos deverão
ser encaminhados por meio de formulário próprio (Anexo F) entre as 08h00min do dia 23/06/2021 até
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as 23h59min do dia 24/06/2021, EXCLUSIVAMENTE via correio eletrônico, utilizando o endereço de email geoprocessamento.nov@ifes.edu.br, assunto: RECURSO PS 26/2021.
4.7.4 Os recursos serão analisados por comissão recursal prevista na Orientação Normativa PRPPG nº
01/2019. O resultado dessa análise será divulgado em 28/06/2021.
Leia-se:
4.7.2. A partir do dia 21/07/2021 será disponibilizado no site do processo seletivo o acesso aos
candidatos ao resultado da verificação da autodeclaração e elegibilidade dos candidatos inscritos nas
vagas reservadas a pessoa com deficiência.
4.7.3 Serão admitidos recursos contra o resultado a que se refere o item anterior. Os recursos deverão
ser encaminhados por meio de formulário próprio (Anexo F) entre as 08h00min do dia 22/07/2021 até
as 23h59min do dia 23/07/2021, EXCLUSIVAMENTE via correio eletrônico, utilizando o endereço de email geoprocessamento.nov@ifes.edu.br, assunto: RECURSO PS 26/2021.
4.7.4 Os recursos serão analisados por comissão recursal prevista na Orientação Normativa PRPPG nº
01/2019. O resultado dessa análise será divulgado em 27/07/2021.
Onde se lê:
6.2. A matrícula dos candidatos classificados deverá ser feita nos dias conforme cronograma do sub item
7.5 deste edital, via envio por Sedex de documentos autenticados em cartório ou presencialmente com
documentos originais acompanhados de cópias simples, sob agendamento com a CRA do campus Nova
Venécia, através do whatsapp (27)37524331.
6.3. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (Exceto para
servidores do Ifes):
Leia-se:
6.2. O requerimento de matrícula dos candidatos classificados deverá ser feito nos dias conforme
cronograma do sub item 7.5 deste edital, via envio por Sedex de documentos autenticados em cartório
ou presencialmente com documentos originais acompanhados de cópias simples, sob agendamento com
a CRA do campus Nova Venécia, através do whatsapp (27)37524331.
6.3. Para o requerimento da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (Exceto
para servidores do Ifes):
Onde se lê:
7.1. O cronograma do Processo Seletivo está resumido a seguir:
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Etapa do Processo Seletivo

Data, Horário e Local

Data de publicação do edital

31/03/2021, no site do Ifes

Período de inscrições

Das 08h00min do dia 11/05/2021 até as 23h59min do
dia
31/05/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br

Resultado das inscrições

02/06/2021, na página do processo seletivo

Período de recurso contra o resultado das Das 08h00min do dia 03/06/2021 até as 23h59min do
inscrições
dia
04/06/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br
Resultado dos recursos contra as inscrições

08/06/2021, na página do processo seletivo

Procedimento Complementar de Verificação 14/06/2021 a 21/06/2021
da Autodeclaração (PPI e PcD)
Resultado do Procedimento Complementar 22/06/2021, na página do processo seletivo
de Verificação da Autodeclaração (PPI e PcD)
Período de recurso contra o Procedimento Das 08h00min do dia 23/06/2021 até as 23h59min do
Complementar
de
Verificação
da dia
24/06/2021,
pelo
e-mail
Autodeclaração (PPI e PcD)
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br
Resultado
dos
recursos
contra
o 28/06/2021, na página do processo seletivo
Procedimento Complementar de Verificação
da Autodeclaração (PPI e PcD)
Resultado da etapa única

28/06/2021, na página do processo seletivo

Período de recurso contra a etapa única

Das 08h00min do dia 29/06/2021 até as 23h59min do
dia
30/06/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br

Resultado dos recursos contra a etapa única

02/07/2021, na página do processo seletivo

Homologação do resultado final do Processo 02/07/2021, na página do processo seletivo
Seletivo
Matrícula dos candidatos aprovados

De 12/07/2021 a 16/07/2021, na Coordenadoria de
Registro Acadêmico do Ifes campus Nova Venécia

1ª Convocação de suplentes (caso as vagas De 19/07/2021 a 23/07/2021, na página do processo
não sejam preenchidas)
seletivo
Início das aulas

30/07/2021, no Ifes campus Nova Venécia

Leia-se:
7.1. O cronograma do Processo Seletivo está resumido a seguir:
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Etapa do Processo Seletivo

Data, Horário e Local

Data de publicação do edital

31/03/2021, no site do Ifes

Período de inscrições

Das 08h00min do dia 11/05/2021 até as 23h59min do
dia
31/05/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br

Resultado das inscrições

02/06/2021, na página do processo seletivo

Período de recurso contra o resultado das Das 08h00min do dia 03/06/2021 até as 23h59min do
inscrições
dia
04/06/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br
Resultado dos recursos contra as inscrições

08/06/2021, na página do processo seletivo

Resultado da etapa única

28/06/2021, na página do processo seletivo

Período de recurso contra a etapa única

Das 08h00min do dia 29/06/2021 até as 23h59min do
dia
30/06/2021,
pelo
e-mail
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br

Resultado dos recursos contra a etapa única 02/07/2021, na página do processo seletivo
e Homologação do resultado final do
Processo Seletivo
Período para requerimento de matrícula dos De 12/07/2021 a 16/07/2021, na Coordenadoria de
candidatos aprovados
Registro Acadêmico do Ifes campus Nova Venécia
Procedimento Complementar de Verificação 20/07/2021
da Autodeclaração (PPI e PcD)
Resultado do Procedimento Complementar 21/07/2021, na página do processo seletivo
de Verificação da Autodeclaração (PPI e PcD)
Período de recurso contra o Procedimento Das 08h00min do dia 22/07/2021 até as 23h59min do
Complementar
de
Verificação
da dia
23/07/2021,
pelo
e-mail
Autodeclaração (PPI e PcD)
geoprocessamento.nov@ifes.edu.br
Resultado
dos
recursos
contra
o 27/07/2021, na página do processo seletivo
Procedimento Complementar de Verificação
da Autodeclaração (PPI e PcD) e
homologação das matrículas
Convocação de suplentes (caso as vagas não 28/07/2021
sejam preenchidas)
Início das aulas

30/07/2021, no Ifes campus Nova Venécia

Inclusão:
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ANEXO I – EDITAL 26/2021 PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

À Coordenadoria de Registros Acadêmicos (Preencher sem abreviaturas com os dados do aluno):
Eu:

Data de Nasc.:

Nome social:

Naturalidade:

Cor/raça: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Indígena ( ) Parda ( ) Preta

Nacionalidade:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade/Estado:

Procedência: ( ) Urbana ( ) Rural

/

/

Sexo: ( ) M ( ) F

Com quem reside: ( ) Pais ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Cônjuge ( ) Outros, especificar:
CPF:

Celular:

Telefone fixo:

Profissão:

É aluno trabalhador? Estado Civil:
( )Sim ( ) Não

Tipo Sanguíneo:
Nº de filhos:

Renda per capita familiar (renda total da família dividida pelo nº de pessoas dessa família):
( ) 0<RFP<=0,5 ( ) 0,5<RFP<=1 ( ) 1,0<RFP<=1,5 ( ) 1,5<RFP<=2,5 ( ) 2,5<RFP<=3,5 ( ) RFP>3,5
E-mail:
Nome da mãe:

Tel.:

Nome do pai:

Tel.:

E-mail da mãe:

E-mail do pai:

Assinale o tipo de vaga concorrida: ( ) AC ( ) PPI ( ) PcD ( ) Servidor Ifes
Necessidades específicas: ( ) Deficiência Visual - Cegueira ou Baixa Visão* ( ) Deficiência Auditiva Surdez ou Baixa Audição* ( ) Deficiência Física ( ) Deficiência Intelectual ( ) Deficiência Múltipla ( )
Transtornos Globais do Desenvolvimento* ( ) Altas habilidades/ Superdotação. *Especificar:
Venho requerer matrícula para o Curso:
A confirmação da matrícula está condicionada a análise e aprovação da documentação comprobatória
prevista no Edital.
Nova Venécia – ES, ____ de _________________ de ________
____________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)
Nova Venécia – ES, 31 de março de 2021
Anderson Rozeno Bozzetti Batista
Diretor-Geral campus Nova Venécia
Portaria Reitoria Nº 3280 de 22/11/2017, DOU de 23/11/2017
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