PROCESSO SELETIVO 2019/2
CHAMADA PÚBLICA PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES
MODALIDADE: PROVA
Conforme disposto no item 11 do Edital nº 18/2019 (Curso Subsequente), o IFRS
Campus Erechim convoca todos os candidatos do Curso Técnico em Finanças, que
ainda não foram chamados nas chamadas anteriores, e aqueles candidatos que foram
realocados na condição de acesso universal, para comparecerem ao Campus Erechim
para a CHAMADA PÚBLICA.

LOCAL: IFRS Campus Erechim
Endereço: Rua Domingos Zanella, 104 – Bairro Três Vendas
Sala: 101 - Bloco I
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes
após o horário de início da reunião.

DIA 11/07
CURSO
Técnico em Finanças

HORÁRIO
17h:30min

VAGAS DISPONÍVEIS
Prova: 5

Observação: Todos os candidatos concorrem pela modalidade de Acesso Universal.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Conforme Item 11 do Edital nº 18/2019 :
11.1 Cada campus publicará o quantitativo de vagas a serem preenchidas por
curso, bem como a listagem de candidatas/candidatos aptas/aptos a
comparecerem na data, local e horário indicados no site ingresso.ifrs.edu.br.
11.2 Na
chamada
pública
serão
convocadas/convocados
as/os
candidatas/candidatos que ainda não foram listadas/listados nas chamadas
anteriores e aquelas/aqueles que foram realocadas/realocados na condição de
acesso universal.
11.3 As/Os candidatas/candidatos que comparecerem à chamada pública, e
que não obtiverem vaga, integrarão Lista de Suplentes.
11.4 A chamada pública consistirá em chamar as/os candidatas/candidatos
convocadas/convocados presentes no recinto, na hora e data marcadas, para a
realização da matrícula, obedecendo à ordem de classificação de acordo com
as cotas.
11.5 Somente será permitida a entrada, na chamada pública, da/do
própria/próprio candidata/candidato e/ou de sua/seu representante legal.
11.6 Não será permitida a entrada na sala após o horário e data agendados.

11.7 Somente estarão concorrendo às vagas disponíveis as/os
candidatas/candidatos presentes na reunião ou representadas/representados
legalmente.
11.8
Em caso de haver mais candidatas/candidatos do que vagas, será
obedecida a ordem de classificação de acordo com as cotas.
11.9
Durante a reunião será efetuada a chamada nominal das/dos
candidatas/candidatos da lista de chamada pública para a realização da
matrícula. A chamada será realizada pela ordem de acordo com as cotas, até
que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas ou até não existir mais
candidatas/candidatos aptas/aptos presentes.
11.10 Somente efetivará a matrícula a/o candidata/candidato que apresentar,
no ato, toda a documentação requerida.
11.11 Se após a chamada pública ainda restarem vagas e não restarem
candidatas/candidatos aprovadas/aprovados para serem chamadas/chamados
a ocupá-las, cada campus, de acordo com sua realidade e resultado do seu
Processo
Seletivo,
poderá
admitir
que
candidatas/candidatos
aprovadas/aprovados no certame migrem para outros cursos/turnos.
11.12 Não caberá recurso para indeferimentos de matrícula na chamada
pública.
2. Em caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável.
3. Os candidatos poderão ser representados por procuradores, desde que
munidos de procuração simples e da documentação necessária para a matrícula.
(Será exigida a apresentação da Carteira de Identidade do procurador, cujo
número deverá constar na procuração).
4. A lista da documentação necessária está nos EDITAIS disponíveis no sítio
http://ingresso.ifrs.edu.br/2019/.

Erechim/RS, 9 de julho de 2019.

LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA CHAMADA PÚBLICA
CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS
NOME DO CANDIDATO

CAMILA DE SOUZA VAZATTA
DAIANE CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO
JENIFER TOLEDO
LUANA DE CASTILHOS FELISBERTO
MARCELO JOSÉ BALDISSERA
MICHELE MONTEIRO HENSEL

PAOLA COLOMBO
RAFAEL JONATHAN DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS
SUÉLEN DIDONÉ

Documentos para a matrícula:
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio – original e
fotocópia;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e fotocópia;
c) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e fotocópia;
d) CPF – original e fotocópia;
e) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo
masculino maiores de 18 anos) – original e fotocópia;
f) Título de Eleitor;
g) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (candidatos maiores de 18
anos) – original e fotocópia (pode também ser obtida uma Certidão de Quitação
Eleitoral no sítio: http://www.tse.jus.br)
h) Uma foto 3x4 recente.

