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Comunicado aos candidatos 

Divulgamos na presente data o Resultado Final da Lista de Espera do SiSU UFES 
2020/2, com a relação de candidatos matriculados e não matriculados.
data, não haverá novas convocações.
 
 
Para verificar sua situação, 
1º) Acesse a relação de candidatos 
(http://sisu.ufes.br/sites/sisu.ufes.br/files/processos_seletivos/divulgacao_lista_de_es
pera_-_04-08-2020.pdf) e verifique sua 
VAGA. A classificação é válida 
 
 
2º) Agora acesse, nas publicações referentes à sua chamada 
Convocações da Lista de Espera
verifique quantas vagas havia na sua modalidade. 
 
 
3º) Conforme Editais publicados
convocação foram preenchidas
15 da Portaria MEC nº09/2017
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Vitória, 20 de outubro de 2020

aos candidatos inscritos no SiSU UFES 2020/2
 
 

Divulgamos na presente data o Resultado Final da Lista de Espera do SiSU UFES 
2020/2, com a relação de candidatos matriculados e não matriculados.
data, não haverá novas convocações. 

Para verificar sua situação, orientamos seguir os seguintes passos: 
cesse a relação de candidatos interessados na lista de espera 

http://sisu.ufes.br/sites/sisu.ufes.br/files/processos_seletivos/divulgacao_lista_de_es
) e verifique sua CLASSIFICAÇÃO e sua MODALIDADE DE 

o é válida dentro da modalidade de vaga. 

Agora acesse, nas publicações referentes à sua chamada 
ista de Espera), o arquivo “Vagas disponíveis nesta etapa

quantas vagas havia na sua modalidade.  

Conforme Editais publicados pela Prograd, as vagas remanescentes 
reenchidas, na convocação seguinte, conforme os artigos 14 e 
nº09/2017. 

Agradecemos a participação de todos!

CMCA 

Brasil CEP 29.075-910. 

Vitória, 20 de outubro de 2020 
 
 

SiSU UFES 2020/2 

Divulgamos na presente data o Resultado Final da Lista de Espera do SiSU UFES 
2020/2, com a relação de candidatos matriculados e não matriculados. A partir desta 

na lista de espera 
http://sisu.ufes.br/sites/sisu.ufes.br/files/processos_seletivos/divulgacao_lista_de_es

MODALIDADE DE 

Agora acesse, nas publicações referentes à sua chamada (1ª, 2ª ou 3ª 
disponíveis nesta etapa” e 

s vagas remanescentes em uma 
os artigos 14 e 

Agradecemos a participação de todos! 


