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PROCESSO SELETIVO 2019/1
CHAMADA PÚBLICA – CURSOS SUPERIORES – ENEM

Conforme disposto nos itens 10.4, 10.5 e 11 do Edital Nº 64/2018, o IFRS Campus Veranópolis
convoca todos os candidatos ao Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais modalidade ENEM - que ainda não foram chamados nas chamadas anteriores e aqueles candidatos que
foram realocados na condição de acesso universal, para comparecerem no Campus Veranópolis para a
CHAMADA PÚBLICA.

DATA: 08/02/2019
HORÁRIOS: 8h30min
LOCAL: IFRS Campus Veranópolis
BR 470, n° 6500, Bairro Sapopema – Veranópolis, RS

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes após o horário
de início da reunião.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSO GERENCIAIS
MODALIDADE

VAGAS REMANESCENTES

PROVA

2

ENEM

13

ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Conforme Item 11 do Edital 64/2018:
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, porém
que não obtiverem vaga, integrarão Lista de Suplentes.
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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, por ordem de classificação do Acesso Universal.
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 do Acesso Universal.
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 classificação do Acesso Universal, até que
todas as vagas disponíveis sejam preenchidas ou até não existir mais
candidatas/candidatos aptas/aptos presentes.
11.10Somente efetivará a matrícula a/o candidata/candidato que apresentar, no ato,
toda a documentação requerida.
11.11Se 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. Serão considerados desclassificados os candidatos que: Não estiverem presentes na reunião, no
horário e local estabelecidos; Não apresentarem TODA a documentação (originais e fotocópias), conforme
Anexo IX do Edital Nº 64/2018;
3. Em caso de menores de idade, é obrigatória a presença de, pelo menos, um responsável.
4. 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).
5. Os candidatos concorrem às vagas dentro de sua modalidade de inscrição (ENEM ou PROVA).
Restando vagas em uma modalidade sem que se tenha candidatos presentes aptos para matrícula,
poderá ser feita migração das vagas para a outra modalidade
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Lista de candidatos, convocados para CHAMADA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO ACESSO UNIVERSAL – MODALIDADE ENEM
ÉLYSON BEGOZZI SUFFIATTI
GABRIÉLLI GONÇALVES PORTO
EDUARDO MENDES
EDSON LUIS MACHADO MOREIRA
FABIANA CAMARGO RIBEIRO GONÇALVES
FERNANDA ELISA TABALDI AGNOLIN
DIEGO BALLOTIN TEDESCO
HENRI HOFFMANN
TATIANE GHIDIN CARDOSO
MARCELA GRANDO
KAREN SARTORI

Veranópolis (RS), 04 de fevereiro de 2019.
Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente CPPID
IFRS – Campus Avançado Veranópolis

