
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS IBATIBA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

SEGUNDA CHAMADA DO EDITAL Nº 02/2020 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

ATENÇÃO ESTUDANTES QUE AGENDARAM A ENTREVISTA PARA O EDITAL 

02/2020 E AINDA NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

Estamos oportunizando pela última vez que vocês estudantes participem do processo de seleção para o 

Edital 02/2020- Auxílios da Assistência estudantil. 

O Edital 02/2020 e sua Nota de Retificação continuam vigentes para as informações necessárias sobre a 

documentação que deve ser enviada e o e-mail de destino dessas documentações. 

Alguns estudantes podem receber comunicados nos telefones de contato, ou seja, nos telefones de pais ou 

responsáveis, uma vez que o telefone registrado foi repassado pelo próprio estudante.  

Os canais de comunicação para tirar as dúvidas dos estudantes sobre o processo de seleção são o Grupo de 

WhatsApp da Assistência Estudantil do campus Ibatiba (28) 3543-5536 e (28) 3543-5537 e o e-mail: 

assistenciaestudantil2020@gmail.com 

Lembrando que o Edital 02/2020 – Programas Específicos da Política de Assistência Estudantil está publicado 

em sua íntegra no site do Ifes-campus Ibatiba, bem como sua Nota de Retificação do referido Edital. 

Os estudantes deverão seguir a lista de documentos que está disposta na Nota de Retificação do Edital 

02/2020, publicada no site do Ifes – campus Ibatiba. 

 

Atenção: todas as vezes que o estudante precisar utilizar os anexos do Edital 02/2020 deverá imprimir, 

preencher, assinar e depois anexar o documento. O estudante deverá guardar o documento, pois o 

documento original assinado deverá ser entregue na Assistência Estudantil logo após o retorno das aulas.  

 

O ESTUDANTE QUE AGENDOU A ENTREVISTA ANTES DA PANDEMIA E AINDA NÃO PARTICIPOU DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS AUXÍLIOS deverá seguir o passo a passo descrito abaixo:  

1º passo: abrir o link do questionário e preenchê-lo corretamente, com todas as informações solicitadas; 

2º passo: Imprimir o formulário do Anexo X – Quadro da composição familiar do estudante (disponibilizado 

na Nota de Retificação do Edital 02/2020) preencher corretamente, assinar, digitalizar o documento e 

ENVIAR para o e-mail da Assistência Estudantil do campus: assistenciaestudantil2020@gmail.com 

mailto:assistenciaestudantil2020@gmail.com
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3º passo: Digitalizar todos os documentos solicitados na Nota de Retificação do Edital 02/2020 

(documentação pessoal e de renda) e ENVIAR para o e-mail da Assistência Estudantil do campus Ibatiba: 

assistenciaestudantil2020@gmail.com 

4º passo: Se for o caso, o estudante será comunicado dos documentos que faltaram no processo como 

resposta no mesmo e-mail que ele encaminhou a documentação; 

5º passo: Ficar atento aos prazos estabelecidos no cronograma desta segunda chamada, assim como 

acompanhar a resposta via e-mail da análise prévia da documentação enviada. 

 

 

SEGUNDA CHAMADA - Novo cronograma  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Prazo para preenchimento do questionário do 

Google Docs e para enviar o formulário e a 

documentação necessária para o e-mail da 

Assistência Estudantil 

 

10 a 13 de julho de 2020 

Prazo para enviar os documentos que faltarem 

para o e-mail da Assistência Estudantil 

15 de julho de 2020 

 

 

Em 09 de julho de 2020 

 

Equipe de Assistência Estudantil  

Ifes – campus Ibatiba 
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