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EDITAL Nº 22/2021  -  RETIFICAÇÃO 
 

A comissão responsável pela condução do processo avaliativo do edital nº 22/2021, RETIFICA 
este edital com a seguinte alteração: 

 

Onde se lê: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.2 As inscrições serão realizadas no período de 29 de setembro a 08 de outubro de 2021, 
por meio do preenchimento do formulário disponível no link abaixo, que corresponde aos 
critérios de pontuação estabelecidos no Anexo I da Política de Capacitação do Ifes: 
https://forms.gle/cyXDZFCGTgK4xgNq5 

 

7. CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

29/09/2020 Divulgação do Edital. 

29/09/2021 a 

08/10/2021 
Período de inscrições. 

11/10/2021  a 

22/10/2021 
Avaliação da documentação. 

25/10/2021 Divulgação do resultado preliminar. 

26/10/2021 a 

27/10/2021 

Período para recursos quanto o resultado preliminar, via e-mail 

desenvolver.smt@ifes.edu.br 

28/10/2021 a 

03/11/2021 
Análise de recursos 

04/11/2021 Resultado das análise dos recursos no site do Campus 

05/11/2021 
Homologação do resultado final por meio de portaria publicada no 

GeDoc e no site do Campus 

08/11/2021 a 

10/11/2021 

Convocação pela CGGP para indicação do período a ser 

usufruído 



 

 
Leia-se: 

 

2.2    As inscrições serão realizadas no período de 29 de setembro a 14 de outubro de 2021, 
por meio do preenchimento do formulário disponível no link abaixo, que corresponde aos 
critérios de pontuação estabelecidos no Anexo I da Política de Capacitação do Ifes: 
https://forms.gle/cyXDZFCGTgK4xgNq5 

 

 

 
7. CRONOGRAMA 

 
 

DATA ATIVIDADE 

29/09/2021 Divulgação do Edital. 

29/09/2021 a 

14/10/2021 
Período de inscrições. 

15/10/2021  a 

28/10/2021 
Avaliação da documentação. 

29/10/2021 Divulgação do resultado preliminar. 

03/11/2021 a 

04/11/2021 

Período para recursos quanto o resultado preliminar, via e-

mail desenvolver.smt@ifes.edu.br 

05/11/2021 a 

09/11/2021 
Análise de recursos 

10/11/2021 Resultado das análise dos recursos no site do campus 

11/11/2021 
Homologação do resultado final por meio de portaria 

publicada no GeDoc e no site do campus 

12/11/2021 a 

17/11/2021 

Convocação pela CGGP para indicação do período a ser 

usufruído 

 

 
 
 
 
Ficam mantidos os demais termos do edital. 
 

 

São Mateus/ES, 8 de outubro de 2021 

 

A comissão 


