
CHAMADA FINAL AMPLIADA DE SUPLENTES 

PROCESSO SELETIVO – PS 55/2021 – CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM LOGÍSTICA

O campus Cariacica divulga a chamada final ampliada de suplentes para vagas existentes no Técnico
Concomitante de Logística. Os candidatos convocados nesta lista poderão ocupar uma dessas vagas,
obedecendo os seguintes critérios e orientações:

1. Nesta  chamada  ampliada,  o  campus  Cariacica  analisará  os  documentos  e  os  pré-requisitos
indicados no Edital PS 55/2021 de um número maior de candidatos em relação ao número de
vagas existentes no curso de Logística, após a 3ª chamada de suplentes, de modo a criar uma
lista de candidatos aptos a matrícula, respeitando a classificação do PS 55/2021 para a ocupação
das vagas.  Portanto, ao atender essa convocação manifestando o interesse e apresentando a
documentação para análise, o candidato declara ter ciência de que não há vaga assegurada.

2. A ocupação das vagas existentes seguirá o critério de classificação da lista de suplentes do PS
55/2021, entre aqueles que enviarem a documentação exigida a matrícula e a comprovação da
condição de cotista, até que seja completado o número de vagas ainda existentes, estabelecidas
no Edital PS 55/2021.

3. O candidato convocado que não enviar a documentação no período estipulado no cronograma
desta chamada será reclassificado para o final da lista de suplentes do PS 55/2021.

4. Ao  atender  a  esta  chamada,  será  observada  a  posição  do  candidato  em  relação  a  sua
classificação no PS 55/2021.

5. Pré-requisito para ocupação da vaga:  conforme item 4.1 e 4.1.1 do Edital,  Concomitância –2º
ano do Ensino Médio, candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio poderão concorrer às
vagas dos Cursos Técnicos Concomitantes. 

6. Para  participar  da  chamada  final  ampliada,  com  possibilidade  de  ocupar  uma  das  vagas
existentes o candidato deverá enviar a documentação prevista no edital exclusivamente para o
e-mail  pstecnico.car@ifes.edubr acompanhada  do  requerimento  de  matrícula  constante  na
última página desta convocação, no período previsto no cronograma abaixo.
6.1 Documentação exigida – deverá se apresentada conforme os itens 12.4, 13 e Anexos I e II
Edital PS 55/2021 respeitando a opção pela modalidade da vaga de inscrição.

7. A análise  documental  dos  candidatos convocados  seguirá as  normas  previstas  no  Edital  PS
55/21. 

8. Entrevista de heteroidentificação – Ficam convocados para entrevista de heteroidentificação os
candidatos inscritos  para as vagas  de ação afirmativa – autodeclarados pretos e pardos  que
efetuarem requerimento de matrícula, conforme cronograma desta chamada final.

9. Os documentos encaminhados para análise nesta chamada terão validade para confirmação de 
matrícula até o dia 05/11/2021, para ingresso no período letivo 2021/2, após esta data o 
processo será considerado extinto.

10. A inexatidão ou irregularidade de informações ou documentos apresentados, ainda que 
constatadas posteriormente, eliminarão o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos 
todos os atos decorrentes.

11. O envio dos documentos pelo candidato implicará conhecimento das instruções e compromisso 
de aceitar as condições desta chamada ampliada nos termos em que se acham estabelecidas.
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12. 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 o dia 19/10/2021.

13. Consulte 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

CRONOGRAMA DA CHAMADA FINAL AMPLIADA DE SUPLENTES 
Atividade Data Local

CHAMADA FINAL AMPLIADA DE SUPLENTES 15/10

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

15 a 19/10

Enviar ao email:
pstecnico.car@ifes.edu.br

documentos e requerimento modelo
na página final desta convocação

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

15/10

https://www.ifes.edu.br/
processosseletivos/alunos/item/
2562-ps-55-2021-cursos-tecnicos-
multicampi

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

21/10
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

25/10

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

26 e 27/10
Enviar ao email:

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

29/10

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

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

Homologação  das matrículas da  chamada  final
ampliada de suplentes 29/10

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

2562-ps-55-2021-cursos-tecnicos-
multicampi
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CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA – CANDIDATOS CONVOCADOS

Candidato Vaga Classificação
REBECA COZER NASCIMENTO Ampla concorrência 96º
ALEXANDRE RIBEIRO DE ATHAYDE Ampla concorrência 97º
LEANDRO PEREIRA SEIXAS Ampla concorrência 98º
MICHELLY DE AMORIM CORRÊA Ampla concorrência 99º
ANA CLARA RODRIGUES GUIMARÃES Ampla concorrência 100º
SOFIA FERREIRA SCHNEIDER Ampla concorrência 101º
FELLIPE DE ALMEIDA Ampla concorrência 102º
BÁRBARA DA SILVA DE OLIVEIRA Ampla concorrência 103º
NEUSA VIEIRA CAMPOS Ampla concorrência 104º
WILLIAM REIS DA SILVA Ampla concorrência 105º
DANIEL CARLOS NETO Ampla concorrência 106º
MILENA MORAES RODRIGUES Ampla concorrência 107º
BEATRIZ FARIAS SILVA AA1-PPI-SD 30º
CRISTAL VITORIA MENEZES SANTANA AA1-PPI-SD 31º
FRANCISCO RAMOS MOTA AA1-PPI-SD 32º
CAIO GABRIEL NASCIMENTO DOS PASSOS AA1-PPI-SD 33º
MARLI FERREIRA AA1-PPI-SD 34º
JONATHAN BARROSO PRADO AA1-PPI-SD 35º
DAYLLA OTÍLIA JESUS DOS ANJOS AA1-PPI-SD 36º
KAROLAYNE SUZANA LYRA DE SOUZA AA1-PPI-SD 37º
RAYSSA PÊGO PAIXÃO AA1-OE-SD 21º
EMILAYNY DE OLIVEIRA FERREIRA AA1-OE-SD 22º
ICARO FELISMINO DO NASCIMENTO AA1-OE-SD 23º
GUILHERME SILVA FEITOZA MOREIRA AA1-OE-SD 24º
LUANE DA SILVA CARDOSO AA1-OE-SD 25º
FRANCIELLY COSTA DOS REIS AA1-OE-SD 26º
JOICE MANCINI TORRES AA1-OE-SD 27º
DAYLLANY SAMORA ALIPIO AA1-OE-SD 28º
DIEGO AUER FERREIRA AA1-OE-SD 29º
GRAZIELI SILVA INÁCIO AA1-OE-SD 30º
VANESSA PEREIRA VALADAO AA1-OE-SD 31º
MAYZA ORTOLAN DA SILVA AA1-OE-SD 32º
JENAINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AA1-OE-SD 33º
AMANDA DE AMORIM GOMES AA1-OE-SD 34º
MATEUS COLTZ LISBOA AA1-OE-SD 35º
CRISTINA PEREIRA DAS NEVES AA1-OE-SD 36º
LAYZA RIBEIRO NASCIMENTO AA2-PPI-SD 26º
JOYCE SILVA LOUZADA AA2-PPI-SD 27º
EMILAYNE CRISTINA MELLO AA2-PPI-SD 28º
UELTON ALVES DA SILVA AA2-PPI-SD 29º
ALICE NASCIMENTO SILVA AA2-PPI-SD 30º
PAMELA DA SILVA NASCIMENTO AA2-PPI-SD 31º
EDUARDA ALVARINTHO SANTOS AA2-PPI-SD 32º
DANIELY DOS SANTOS MARTINS AA2-PPI-SD 33º
RAIANE DE JESUS DOS SANTOS AA2-OE-SD 15º
ANA JULIA FEIGL LITTIG AA2-OE-SD 16º
KAUÃ CHAGAS DE SOUZA SEVERINO AA2-OE-SD 17º
RHAIRA SILVA COUTINHO AA2-OE-SD 18º



REQUERIMENTO DE MATRÍCULA – CHAMADA FINAL AMPLIADA DE SUPLENTES 
PS:          /         Matrícula:

(PARA USO DA CRA)
Nº da pasta:
(PARA USO DA CRA)

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

Eu: Sexo: (   ) M  (   ) F

Nome Social:

Nacionalidade: Naturalidade: Data de Nasc.: ___ / ___ /_____ 

Estado Civil: Tipo Sanguíneo: N.º de filhos:

Etnia: (   ) Branca  (   ) Amarela  (   ) Parda  (   ) Indígena  (   ) Preta CPF:

Endereço: Nº: 

Bairro: Complemento: CEP: 

Cidade: Estado: Procedência: (   ) Urbana  (   ) Rural

Telefone fixo: Telefone comercial: Celular:

E-mail: 

Renda per capita familiar (renda total da família dividida pelo nº de pessoas dessa família) em salários mínimos: 

(   ) RFP<=0,5     (   ) 0,5<RFP<=1     (   ) 1<RFP<=1,5     (   ) 1,5<RFP<=2,5     (   ) 2,5<RFP<=3,5     (   ) RFP>3,5

Com quem reside: (   ) Pais  (   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) Cônjuge  (   ) Outros. Especificar: 

Profissão: Grau de Instrução: 

Necessidades específicas:
(   ) Sim           (   ) Não

Qual (is): Pessoa com deficiência: (    )  Auditiva   (     ) Visual   (     ) Física   (     ) Intelectual               
(    ) Altas Habilidades/Superdotação    (    ) Transtorno Global do Desenvolvimento (transtornos de 
espectro autista, psicoses infantis, Síndromes de Asperger, de Kanner ,de Rett) 

Nome do Pai: Tel.:

Nome da Mãe: Tel.:

E-mail do pai: E-mail da mãe: 

Responsável pelo aluno: CPF:

Grau de parentesco: E-mail do responsável: 

Endereço do responsável, se diferente do aluno: Nº:

Bairro: Complemento:

Cidade: Estado: CEP: Tel.:

Venho requerer matrícula para o Curso:                                                      Turno

Assinale o tipo de vaga concorrida:  (   ) Ampla concorrência (sem reserva de vaga) 

(   ) Ação Afirmativa 1: PPI    CD (   )   SD (   )                                    (   )  Ação Afirmativa 1:OE    CD (   )   SD (   ) 

(   ) Ação Afirmativa 2: PPI    CD (   )   SD (   )                                    (   )  Ação Afirmativa 2: OE   CD (   )   SD (   )       

A confirmação de matrícula está condicionada a análise e aprovação da documentação
comprobatória   da matrícula, da condição de cotista e   a existência da vaga  

Cariacica – ES, ____ de _______________________ de 2021.

 ___________________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a), se maior, ou responsável


