
CRONOGRAMA PRELIMINAR DA CHAMADA DE SUPLENTES DO PS 73/2021

Campi do Ifes:

Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centra-Serrano, 
Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, 

Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

ATIVIDADES DATAS LOCAL

1. Análise do histórico escolar
06/01/2022 a
11/01/2022 ----------

2. Resultado preliminar  da   análise  do
histórico escolar   27/01/2022 www.ifes.edu.b  r  

3.  Recurso  do  resultado  preliminar  da
análise do histórico escolar

     28/01/2022 a
  31/01/2022

Área do Candidato
www.ifes.edu.br

4.  Resultado dos recursos da análise do
histórico escolar 03/02/2022

Área do Candidato
www.ifes.edu.br

5.  Relação  dos  candidatos  suplentes
aptos para requerimento de
matrícula conforme disponibilidade de
vagas

03/02/2022
www.ifes.edu.br

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

03/02/2022
www.ifes.edu.br

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


7.  Requerimento de matrícula – envio
dos documentos para requerimento de
matrícula  e  comprovação  da condição
de cotista

04/02/2022 a
07/02/2022

Área do Candidato

 www.ifes.edu.br

8.  Entrevista via videoconferência para
candidatos  inscritos  para  as  vagas  de
ação  afirmativa  –  autodeclarados
pretos e pardos

04/02/2022 e
07/02/2022

Conforme
convocação publicada
em www.ifes.edu.br

9.  Resultado  preliminar  da  análise  de
documentos  do  requerimento  de
matrícula,  dos  documentos  de
comprovação da condição de cotistas e
da  entrevista  dos  candidatos  inscritos
para as vagas de ação afirmativa -
autodeclarados pretos e pardos

11/02/2022
www.ifes.edu.br

10.  Recurso  contra  o  resultado
preliminar  da  análise  de  documentos
do  requerimento  de  matrícula  e  dos
documentos  de  comprovação  da
condição de cotistas e da entrevista dos
candidatos  inscritos  para  as  vagas  de
ação  afirmativa  –  autodeclarados
pretos e pardos

12/02/2022 a
14/02/2022

Área do Candidato
www.ifes.edu.br

11.  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

18/02/2022
    Área do Candidato 
      www.ifes.edu.br

12.  Resultado  pós  recurso  da  análise
dos  documentos  do  requerimento  de
matrícula,  comprovação  da
documentação da condição de cotista e
da  entrevista  para  os  candidatos
inscritos  autodeclarados  pretos  e
pardos.

18/02/2022 www.ifes.edu.br

13. Homologação da matrícula 18/02/2022 www.ifes.edu.b  r  

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


Nota: 

    1. Os candidatos que necessitarem utilizar equipamentos poderão realizar o agendamento
para uso, pelo e-mail e telefone do campus conforme ANEXO XVIII do edital PS 73/2021.

   2.  Para os candidatos inscritos nas vagas  dos cursos ofertados pelo Ifes  Campus Vitória,
propostos  no  edital  73/2021,  os  itens  deste  cronograma  referente  à  apresentação  de
documentação para requerimento de matrícula e condição de cotistas, ocorrerá de forma
presencial e deverão observar as informações do campus, publicadas na página do processo
seletivo, no link do campus.


