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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021-R - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CLASSIFICAÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFES – CAMPUS MONTANHA 

 

A Diretora-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES Campus Montanha, no uso de suas 

atribuições, torna pública a Retificação do Edital nº 01/2021-R do Processo Seletivo Simplificado para 

Classificação e Participação nos Programas Específicos de Atenção Primária da Política de Assistência 

Estudantil do Ifes, conforme condições a seguir. 

 

1. No item 5, ALTERAR o §1º, onde se lê: “As inscrições se darão entre os dias 6 e 16 de abril de 

2021”, leia-se: “As inscrições se darão entre os dias 12 de abril de 2021 até 12 de maio de 

2021. 

2. No item 9, ATERAR o subitem 9.1, onde se lê: “Na Lista de Classificação, prevista em 7.1, o 

número de estudantes classificados é ilimitado(a)”, leia-se: “Na Lista de Classificação, prevista 

em 7.1, o número de estudantes classificados é ilimitado”. 

3. No item 10, ALTERAR o subitem 10.1, onde se lê:  

“▪ O resultado provisório, divulgado através da Lista de Classificação, previsto no item 7.1, será 

publicado no sítio eletrônico do campus (https://montanha.ifes.edu.br), até o dia 24 de maio 

de 2021, contendo o número de matrícula dos discentes, dividido em 3 grupos, como já citado. 

▪ Após a divulgação do resultado provisório, o estudante que não concordar com o resultado 

parcial, poderá interpor recurso contra este nos dois dias úteis seguintes à publicação desse 

resultado. O recurso deverá ser impetrado através do preenchimento eletrônico do 

Formulário para Recurso disponível na Sala da CGAC no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 

▪ O Resultado da Interposição de recursos será divulgado cinco dias úteis após a publicação 

do Resultado Provisório no sítio eletrônico do Campus (https://montanha.ifes.edu.br), 

contendo o número de matrícula e a situação que disporá entre deferido ou indeferido.” 

Leia-se: 

“a) O resultado provisório, divulgado através da Lista de Classificação, previsto no item 7.1, será 

publicado no sítio eletrônico do campus (https://montanha.ifes.edu.br) em 17 de junho de 

2021, contendo o número de matrícula dos discentes, dividido em 3 grupos, como já citado. 

b) Após a divulgação do resultado provisório, O(A) estudante que não concordar com o 

resultado parcial, poderá interpor recurso contra este nos dias 18 e 19 de junho de 2021. O 

recurso deverá ser impetrado através do preenchimento eletrônico do Formulário para 
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Recurso disponível na Sala da CGAC no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

c) O Resultado da Interposição de recursos será divulgado no dia 26 de junho de 2021 no sítio 

eletrônico do Campus (https://montanha.ifes.edu.br), contendo o número de matrícula e a 

situação que disporá entre deferido ou indeferido. 

4. No item 10, ALTERAR o subitem 10.2, onde se lê: “O Resultado Final previsto em 7.2 será 

divulgado no sítio eletrônico do Campus (https://montanha.ifes.edu.br), até o dia 4 de junho 

de 2021” leia-se: “O Resultado Final previsto em 7.2 será divulgado no sítio eletrônico do 

Campus (https://montanha.ifes.edu.br) no dia 26 de junho de 2021”. 

 

Montanha, 06 de abril de 2021. 

 

CLAUDIA DA CUNHA MONTE OLIVEIRA 

Diretora-Geral 

 


