CAMPUS ERECHIM – CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER ÀS BANCAS DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO

Orientações
- As/Os candidatas/candidatos abaixo deverão comparecer no horário, data e local definidos na tabela.
- As entrevistas ocorrerão no Bloco 1 do Campus Erechim do IFRS, localizado na Rua Domingos Zanella, 104, Bairro Três Vendas.
- Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial
original com foto que contenha o número do documento de identificação.
- Menores de idade deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados de responsáveis.
- Quem não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição não terá sua aferição realizada em horários
subsequentes ou em outra data.
- Não será permitida representação por procuração e não serão aceitas justificativas de qualquer natureza para o não
comparecimento.
- Orienta-se a chegada com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de início da sessão de
verificação.
- Não será permitido o acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação.
NOME

COTA

DIA

HORÁRIO

LOCAL

WESSLEY VIEIRA SARAIVA

C3

25/02/2019

18h

Campus Erechim – Bloco 1

ALEXSANDER PAZ

C3

25/02/2019

18h

Campus Erechim – Bloco 1

CAMPUS ERECHIM – CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA
CANDIDATAS/CANDIDATOS AUTODECLARADAS/AUTODECLARADOS NEGRAS/NEGROS QUE DEVEM COMPARECER ÀS BANCAS
DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Orientações
- As/Os candidatas/candidatos abaixo deverão comparecer no horário, data e local definidos na tabela.
- As entrevistas ocorrerão no Bloco 1 do Campus Erechim do IFRS, localizado na Rua Domingos Zanella, 104, Bairro Três Vendas.
- Para participar da banca de heteroidentificação, a/o candidata/candidato deverá apresentar documento de identificação oficial
original com foto que contenha o número do documento de identificação.
- Menores de idade deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados de responsáveis.
- Quem não comparecer na data, horário e local estabelecido para sua aferição não terá sua aferição realizada em horários
subsequentes ou em outra data.
- Não será permitida representação por procuração e não serão aceitas justificativas de qualquer natureza para o não
comparecimento.
- Orienta-se a chegada com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do respectivo horário de início da sessão de
verificação.
- Não será permitido o acesso ao local de verificação após o horário estabelecido para apresentação.
NOME

COTA

DIA

HORÁRIO

LOCAL

ELISE EBLING

C3

25/02/2019

18h

Campus Erechim – Bloco 1

