
CRONOGRAMA PRELIMINAR DA 3ª CHAMADA DE SUPLENTES DO PS
73/2021

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO CAMPUS MONTANHA

ATIVIDADES DATAS LOCAL
1. Relação  dos  candidatos  suplentes
aptos  para requerimento de matrícula
conforme disponibilidade de vagas

01/04/2022            www.ifes.edu.br

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

01/04/2022            www.ifes.edu.br

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

04/04/2022 a
06/04/2022

E-mail:
pstecnico.mon@ifes.edu.br

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

04/04/2022 a
06/04/2022

Conforme
convocação publicada
em www.ifes.edu.br

5. 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

08/04/2022 www.ifes.edu.br

mailto:pstecnico.mon@ifes.edu.br


6. 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

09/04/2022 a
11/04/2022

E-mail:
pstecnico.mon@ifes.edu.br

7. 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

12/04/2022
www.ifes.edu.br

8. 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.

12/04/2022
          www.ifes.edu.br

9. Homologação da matrícula 12/04/2022         www.ifes.edu.b  r  

Nota:

1. Os candidatos que necessitarem utilizar equipamentos poderão realizar o agendamento
para uso pelo e-mail pstecnico.mon@ifes.edu.br.

2. O  envio  dos  documentos do requerimento de matrícula e dos documentos de
comprovação da condição  de  cotistas  será  pelo  e-mail  pstecnico.mon@ifes.edu.br,
conforme período previsto no cronograma.
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