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ERRATA 01- EDITAL Nº 09/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFES 

 

Onde se lê: 

5 DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1 O processo seletivo será realizado integralmente de modo on-line, conforme procedimentos a seguir: 

Procedimentos 
 

Período 
 
Acessar o link de inscrição: 
https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98  e preencher com todas as 
informações solicitadas. 

07/06 à 11/06/21 

 
Encaminhar para o endereço de e-mail 
assistenciaestudantil.sm@gmail.com  os seguintes documentos: 
 
1. Formulário Socioeconômico (ANEXO I) preenchido com as informações 
solicitadas (publicado junto com o Edital em formato editável); 
 
2. Documentos necessários para o Processo Seletivo (ANEXO II), 
digitalizados e reunidos em um único arquivo, formato pdf, que 
correspondam a sua situação familiar, de saúde e renda. 
 
Atenção: Esses documentos devem ser encaminhados através de um 
único e-mail identificado com o nome completo do estudante. 

 

 

07/06 à 18/06/21 

O comprovante de inscrição no processo seletivo será a CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO E-
MAIL (resposta automática), sendo responsabilidade do estudante sua guarda durante toda a 
vigência do processo seletivo. 

 

Leia-se: 

5 DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1 O processo seletivo será realizado integralmente de modo on-line, conforme procedimentos a seguir: 

 Procedimentos 
 

Período 

https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98
mailto:assistenciaestudantil.sm@gmail.com


 

 
ETAPA 1 O estudante deverá realizar a inscrição preenchendo o formulário 

online disponível no link: 
https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98   

07/06 à 15/06/21 

 
 
 
 
ETAPA 2 

Esta etapa consiste na entrega do Formulário Socioeconômico 
(ANEXO I) e dos documentos necessários para o Processo Seletivo 
(ANEXO II), que deve ser realizado como a seguir: 
 
* Formulário Socioeconômico (ANEXO I): poderá ser impresso, 
preenchido com as informações solicitadas e enviado para o 
endereço de e-mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com 
OU o mesmo Formulário Socioeconômico poderá ser preenchido 
online no endereço https://forms.gle/gnySDiaaKydZWhMY7 
ESCOLHA UMA DESSAS DUAS OPÇÕES.  
 
* Documentos necessários para o Processo Seletivo (ANEXO II): 
deverão ser enviados digitalizados e reunidos em um único arquivo, 
formato pdf para o endereço de e-mail 
assistenciaestudantil.sm@gmail 
 

07/06 à 18/06/21 

 O comprovante de inscrição no processo seletivo será a CONFIRMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DO E-MAIL (resposta automática), sendo responsabilidade do 
estudante sua guarda durante toda a vigência do processo seletivo. 

 

Onde se lê: 

19 DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 09/2021 - Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Inscrição 07/6 à 11/06/21 
Formulário online 

https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98 

Entrega de documentos 07/06 à 18/06/21 
Somente no e-mail 
assistenciaestudantil.sm@gmail.com 

Divulgação do Resultado Parcial 12/07/21 Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Período de Recursos 13 e 14/07/21 
Somente no e-mail 
assistenciaestudantil.sm@gmail.com 

Resultado Final 23/07/21 Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Reunião Inicial dos Programas 
de Assistência Estudantil 

Data e o endereço eletrônico serão divulgados com o Resultado 
Final no site do campus. 

Atenção: 

Após a divulgação do Resultado Final, os estudantes presentes na listagem, deverão enviar para o e-

https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98
mailto:assistenciaestudantil.sm@gmail.com
https://forms.gle/gnySDiaaKydZWhMY7
mailto:assistenciaestudantil.sm@gmail
https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98
mailto:assistenciaestudantil.sm@gmail.com
mailto:assistenciaestudantil.sm@gmail.com


 

mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com: 

1. Cópia do Cartão da Poupança do banco Caixa Econômica Federal ou da Conta Corrente (ou 
comprovante de abertura). Não será aceita conta-salário ou conta de outros bancos; 

2. Cópia legível do CPF e RG. 

 

Leia-se:  

19 DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 09/2021 - Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Etapa 1 - Inscrição 07/6 à 15/06/21 
Formulário online 
https://forms.gle/AmHnfuZBXxoFrwQ98 

Etapa 2  07/06 à 18/06/21 
Formulário online 
https://forms.gle/gnySDiaaKydZWhMY7 e no 
e-mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com 

Divulgação do Resultado Parcial 12/07/21 Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Período de Recursos 13 e 14/07/21 
Somente no e-mail 
assistenciaestudantil.sm@gmail.com 

Resultado Final 23/07/21 Site do Ifes (www.sm.ifes.edu.br) 

Reunião Inicial dos Programas 
de Assistência Estudantil 

Data e o endereço eletrônico serão divulgados com o Resultado 
Final no site do campus. 

Atenção: 

Após a divulgação do Resultado Final, os estudantes presentes na listagem, deverão enviar para o e-
mail assistenciaestudantil.sm@gmail.com: 

3. Cópia do Cartão da Poupança do banco Caixa Econômica Federal ou da Conta Corrente (ou 
comprovante de abertura). Não será aceita conta-salário ou conta de outros bancos; 

4. Cópia legível do CPF e RG. 

 

São Mateus-ES, 09 de junho de 2021. 

 

Aloísio Ramos da Paixão 
Diretor-geral do Campus São Mateus 

Portaria 3282 de 22 de novembro de 2017 
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