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Política de Assistência Estudantil 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 01.2020 

 
COMUNICADO Nº 01 

 

A Comissão Gestora da Política de Assistência Estudantil do IFES Campus           
de Alegre, considerando o período de suspensão das aulas devido ao           
controle epidemiológico do coronavírus, comunica e orienta os discentes         
sobre as alterações nas próximas etapas do processo seletivo para acesso           
aos Programas Específicos da Política de Assistência Estudantil 2020: 

 

Os alunos que realizaram a inscrição, mas em decorrência da          
suspensão das atividades não passaram pela entrevista social, bem         
como os alunos que já passaram por entrevistas deverão ficar atentos           
ao e-mail informado no ato da inscrição, pois receberão solicitação de           
informações complementares que deverão ser respondidas por e-mail.        
O aluno que tenha declarado possuir internet em casa e não responda            
ao e-mail encaminhado, a inscrição poderá ser indeferida; 

A data de divulgação do Resultado Parcial previsto para 03/04/2020 foi           
adiado para o dia 27/04/2020; 

� Os alunos suplentes dos cursos técnicos e ingressantes da 2ª e 3ª            
chamadas do SISU dos cursos superiores que desejam inscrever-se no          
processo seletivo deverão realizar a inscrição por meio do         
preenchimento do formulário de INSCRIÇÃO_AE EDITAL 01.2020, até        
o dia 10/04/2020;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGq6tPvd7SM6Wx3AZJYYUG0mSQsLgbu6z1_W6VNyBKJLSFnw/viewform?usp=sf_link
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� Antes de realizar a inscrição, orientamos a leitura cuidadosa do edital           
NA ÍNTEGRA, atentando-se para as exigências do mesmo,        
principalmente para as comprovações de renda dos membros da família          
(enviar TODOS os documentos descritos na respectiva situação de         
trabalho); 

� Uma dica: durante o preenchimento do formulário é muito importante          
utilizar as questões de preenchimento livre (observações) para detalhar         
a sua realidade diante daquele bloco de perguntas respondidas. Isto          
porque não será possível a realização da entrevista social para          
possíveis esclarecimentos e quanto mais completa a informação, mais         
rápida será a análise. Portanto, não deixem de registrar nada. É           
relevante lembrar que somente o(a) profissional de Serviço Social terá          
acesso às informações prestadas, garantindo o sigilo das informações. 

� Após o preenchimento deste formulário de inscrição, o(a) aluno(a)         
deverá enviar as cópias digitalizadas dos documentos exigidos pelo         
edital para o e-mail ifesalegre.assistestudantil@gmail.com e no campo        
ASSUNTO, deverão escrever seguindo obrigatoriamente o modelo:       
AE2020_Nº da Matrícula_Nome Completo do Aluno. 

 

O e-mail ifesalegre.assistestudantil@gmail.com é apenas para envio da        
documentação exigida pelo edital. Dúvidas serão respondidas somente        
através do e-mail vanessa.giraldeli@ifes.edu.br e apenas nos horários das         
07h às 07h30 e das 15h30 às 16h, considerando que a prioridade no             
momento é realizar os estudos e emitir os pareceres sociais, de forma a             
agilizar o processo seletivo e dar a maior celeridade possível para que os             
alunos selecionados tenham acesso aos auxílios com a maior brevidade. 
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