PROCESSO SELETIVO 2020/1 - COMPLEMENTAR
CHAMADA PÚBLICA
CURSOS SUPERIORES

Conforme disposto no Edital dos Cursos Superiores, o IFRS Campus Bento
Gonçalves convoca todos/todas 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, para comparecerem no Campus
Bento Gonçalves para a CHAMADA PÚBLICA, a fim de preencher as vagas dos Cursos
Superiores.
DATA: 11/03/2020
LOCAL: IFRS CAMPUS BENTO GONÇALVES – Avenida Osvaldo Aranha, 540 –
Áudios 1 – Bloco da Biblioteca
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada de candidatos/candidatas ou de seus
representantes após o horário de início da reunião.
CURSO

HORÁRIO VAGAS DISPONÍVEIS

Alimentos

10h30

Cota 1 – 2 vagas
Cota 3 – 1 vaga
Cota 5 - 1 vaga
Cota 9 - 1 vaga

Matemática

11h

Cota 1 – 3 vagas
Cota 3 – 2 vagas
Cota 5 - 1 vaga

Orientações gerais:


Na

chamada

pública

são

convocados/convocadas

todos/todas

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.



As/Os candidatas/candidatos que comparecerem à chamada pública, porém que não
obtiverem vaga, integrarão Lista de Suplentes.



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 e de acordo com a cota escolhida
pelo candidato/a.


Somente será permitida a entrada, na chamada pública, da/do própria/próprio
candidata/candidato e/ou de sua/seu representante legal.



Não será permitida a entrada na sala após o horário e data agendados.



Somente estarão concorrendo às vagas disponíveis as/os candidatas/candidatos
presentes na reunião ou representadas/representados legalmente.



Os

candidatos/candidatas

poderão

ser

representados/representadas

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/procuradora, cujo número deverá constar na procuração).


Em caso de menores de idade, é obrigatória a presença de, pelo menos,
um/uma responsável.



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, respeitando a origem das vagas que serão
preenchidas, de acordo com a tabela acima, até que todas as vagas disponíveis
sejam preenchidas ou até não existir mais candidatas/candidatos aptas/aptos
presentes.



Somente efetivará a matrícula a/o candidata/candidato que apresentar, no ato,
toda a documentação requerida.



No ato da matrícula, para fins de autenticidade, é obrigatório apresentar as vias
originais e fotocópias de todos os documentos exigidos.



No caso de não serem preenchidas todas as vagas, por Curso, destinadas ao
Sistema de Ingresso ENEM, estas serão redirecionadas ao Sistema de Ingresso
Exame de Seleção, por Curso, Turno e Modalidade de Acesso equivalente, para
serem preenchidas pelas/pelos candidatas/candidatos, respeitando a ordem de
classificação.

Documentos para a matrícula (original e fotocópia):
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio – original e fotocópia;
b) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e fotocópia;
c) CPF – original e fotocópia;
d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino
maiores de 18 anos) – original e fotocópia;
e) 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)
f) Uma foto 3x4 recente.
* caso o/a candidato/a está inscrito em uma reserva de vagas que necessite a
apresentação de documentos para comprovação da renda, ele deverá trazer. A análise
sócio econômica será feita durante a Chamada Pública. Caso não tenha a
documentação completa ou seja indeferido/a o candidato/a concorrerá apenas na
modalidade Acesso universal.

Candidatos convocados para a chamada pública
Alimentos - PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR
204290 RILLER SBERSE
204242 VICTOR FERREIRA DA SILVA
203631 KASSANDRA DE SOUZA
203626 BRUNA PILOTTI FRATINI
202846 MARIA REGINA SANGALLI
204375 BRUNA ONSI
204357 SANDRO GILIOLI
203873 ARTHUR FELIPE CORRÊA PINTO CAVALCANTE
202838 JÉSSICA CAZANATTO
202936 DENISE DE MATTOS FERREIRA
203556 MONIQUE BASTOS RODRIGUES
202877 FERNANDA FLORES
202538 BRUNO DE SOUZA
203809 JANAINA RAMOS
203347 SABRINA SAMARA DOS SANTOS BRITO
204390 PEDRO ANDRÉ SALDANHA
203820 JONAS ALEXANDRE PERALTA LEAL
203543 MÔNIQUE GALVES DOS ANJOS
203821 JOSENICE FERREIRA DE ANDRADE
203788 KELFANY GARBIN
203837 EDUARDA STEDILE PASINATO
203891 IAGO TREICHEL DA SILVA
203765 JAQUELINE GABIM

MATEMÁTICA - PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR

203705 DANIEL RAFAGNIN DE OLIVEIRA
202757 RAQUEL CARVALHO PINTO
204367 ROGÉRIO RAMOS NIMER
203905 ALISSON DE OLIVEIRA GONCALVES
203770 PRICILA DE ALMEIDA DE LEMOS
204266 SIMONE DA SILVA
204245 GABRIEL FRAGOSO DE SOUZA
203833 CLAUDETE RIBEIRO NIMER
204053 LEANDRO BUENO DA SILVA
202513 ÉRICA BALBINOT
203462 LUCIANA VENDRUSCOLO SECCO
202900 ALEXSANDRO PALM
203819 ANIELE PAULA SOTORRIVA MARSANGO
203829 GABRIEL CEZAR WISNIEWSKI
203476 LIDIANE
203878 STÉFANI DALLABRIDA DOS SANTOS
203785 HEBER MOREIRA FARIAS
203817 CLEITON RODRIGUES MORAES
203514 TIAGO PILAN

