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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROGRAD nº 13/2021 – CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
APROVADOS  

NA CHAMADA REGULAR DO Sisu Ufes 2021-1 

 

ONDE, no edital Prograd nº 13/2021, publicado em 05 de abril de 2021, se lê: 

 

5.5. A Comissão de Verificação de autodeclaração à demanda social de cotas raciais poderá  convocar 
os(as) candidatos(as), pelo portal do candidato, para realização de entrevista por meio de chamada de vídeo 
ou videoconferência, com vistas a obter maiores esclarecimentos da análise fenotípica. A data, horário e o 
endereço eletrônico a ser acessado para entrevista serão informados na convocação. 

 

Leia-se: 

 

5.5. A Comissão de Verificação de autodeclaração à demanda social de cotas raciais poderá  convocar 
os(as) candidatos(as), pelo portal do candidato, para realização de entrevista por meio de chamada de vídeo 
ou videoconferência, com vistas a obter maiores esclarecimentos da análise fenotípica. A data, horário e o 
endereço eletrônico a ser acessado para entrevista serão informados na convocação. A entrevista dos 
candidatos convocados será realizada por meio da plataforma de Conferência Web RNP .  

I.  No início do procedimento, a comissão informará ao candidato que sua voz e imagem serão gravadas e 
que o registro será utilizado exclusivamente para análise de eventuais  recursos interpostos. 

II. Caso o candidato recuse o registro audiovisual, ele será desclassificado. 

 

 

 

Vitória-ES, 07 de abril de 2021 

 

 

ANITA OLIVEIRA LACERDA  

Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico 

PROGRAD/UFES 

 

 

 

PROFª. DRª. CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO  

Pró-Reitora de Graduação/UFES 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por ANITA OLIVEIRA LACERDA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169545?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169897?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ANITA OLIVEIRA LACERDA - SIAPE 3038437
Diretor de Registro e Controle Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA/PROGRAD
Em 07/04/2021 às 13:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169545?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por ANITA OLIVEIRA LACERDA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169545?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169897?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO - SIAPE 2204350
Pró-Reitor de Graduação
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Em 07/04/2021 às 17:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169897?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/169897?tipoArquivo=O


