
2ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
PROCESSO SELETIVO – PS 55/2021 – CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM PORTOS

CRONOGRAMA DA 2ª CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
Atividade Data Local

2ª Convocação de suplentes 17/09/2021
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

17 a 20/09
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

17/09/2021
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

21/09/21 - 8:00
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

23/09
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

24 a 27/09 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

30/09
https://www.ifes.edu.br/

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

multicampi

Homologação  da  matrícula  da  2ª  chamada  de
suplentes

30/09
https://www.ifes.edu.br/

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



multicampi

*Havendo vagas a 3ª convocação de suplentes será publicada em 30/09/2021

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

KATRINE PEDRUZZI DO NASCIMENTO Ampla
concorrência 32º

ESTEPHANY VAZ SCARDINI Ampla
concorrência 33º

JOSE WILLIAN PIRES PIMENTA Ampla
concorrência 34º

IGOR ANTONIO PEREIRA Ampla
concorrência 35º

DANIEL CHIQUETO DOS SANTOS Ampla
concorrência 36º

CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO Ampla
concorrência 37º

JOAQUIM LIMA TERRA Ampla
concorrência 38º

FABIO ANSELMO PAIXAO Ampla
concorrência 39º



HYLAN COELHO DE MELLO Ampla
concorrência 40º

HEDERSON ROSA SIQUEIRA Ampla
concorrência 41º

MARIA CLARICE DOS SANTOS DE SOUZA AA1-PPI-SD 10º
WELINGTON RODRIGO COSTA AA1-PPI-SD 11º
GABRIEL CASTRO DE CARVALHO AA1-PPI-SD 12º
NATHALI DE FREITAS SILVA AA1-PPI-SD 13º
ELAINE CRISTINA RODRIGUES DINIZ AA1-OE-SD 7º
EMANUELE OLIVEIRA REIS DA SILVA AA1-OE-SD 8º
BILLYANNA PRÓCOPIO VAZ ZAN STORCH AA1-OE-SD 9º
LUAN HENRIQUE GONÇALVES KLEIN AA2-PPI-SD 8º
KÁTIA VIEIRA DOS SANTOS AA2-PPI-SD 9º


