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Legenda - Resultado Preliminar

INFORMAÇÕES DEFERIDAS: informações completas e aguardando para efetivação da matrícula.
INFORMAÇÕES INDEFERIDAS: necessária complementação de documentação conforme coluna “Motivos para a
Complementação”.
CANDIDATO AUSENTE: não enviou informações no prazo definido para a chamada e não pode enviar complementação.

Complementação de documentação deve ser enviada pelo endereço http://ingresso.ifrs.edu.br/prematricula
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BÁRBARA
CAMILLY
EVANGELISTA

58.238307 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida Não se Aplica Faltaram todos os
documentos
obrigatórios para
matrícula. Deve verificar
o Edital nº 31/2022 e
enviar no período de
recurso, de acordo com
sua reserva de vaga. No
mesmo período, deverá
acessar também o
Questionário de
Matrícula e preenchê-lo
totalmente, assim como
assinalar as respostas
nas Declarações
exigidas ao final do
questionário.
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BRUNA BRITTO
DOS SANTOS

58.237804 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida - Preencher o formulário de análise
socioconômico, preencher a Declaração
de Integrante da família, que consta no
formulário, para cada um dos membros
familiares, inclusive a candidata/o. -
Apresentar Carteira de trabalho de
todos os membros familiares que a
possuem, das seguintes páginas:
Identificação, qualificação profissional,
último contrato de trabalho, seguida da
página em branco. - Três últimos
contra-cheques de todos que possuem.
- Três últimos extratos bancários de
todos que possuem. - E apresentar
demais documentos que o sistema
apontar.

Faltaram todos os
documentos
obrigatórios para
matrícula. Deve verificar
o Edital nº 31/2022 e
enviar no período de
recurso, de acordo com
sua reserva de vaga. No
mesmo período, deverá
acessar também o
Questionário de
Matrícula e preenchê-lo
totalmente, assim como
assinalar as respostas
nas Declarações
exigidas ao final do
questionário.

CLAUDIO
ROBERTO
FERREIRA DE
MORAES
JUNIOR

58.239002 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente

EDUARDO
MASIEL
ALBUQUERQUE
RODRIGUES

58.237932 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Indeferida Indeferida Indeferida
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ERICK
EDUARDO
JULIANI NUNES
JORGE

58.237088 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida - Preencher o formulário de análise
socioconômico, preencher a Declaração
de Integrante da família, que consta no
formulário, para cada um dos membros
familiares, inclusive a candidata/o. -
Apresentar Carteira de trabalho de
todos os membros familiares que a
possuem, das seguintes páginas:
Identificação, qualificação profissional,
último contrato de trabalho, seguida da
página em branco. - Três últimos
contra-cheques de todos que possuem.
- Três últimos extratos bancários de
todos que possuem. - E, apresentar
demais documentos que o sistema
apontar.

Faltaram todos os
documentos
obrigatórios para
matrícula. Deve verificar
o Edital nº 31/2022 e
enviar no período de
recurso, de acordo com
sua reserva de vaga. No
mesmo período, deverá
acessar também o
Questionário de
Matrícula e preenchê-lo
totalmente, assim como
assinalar as respostas
nas Declarações
exigidas ao final do
questionário.

FELIPE DA SILVA
LOPES

58.237966 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Ausente Ausente

GEOVANA DA
ROCHA
BERNARDES

58.237198 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente
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GIOVANNA DE
FÁTIMA LOPES
RIOS

58.237172 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica - Preencher a Declaração de Integrante
da família, que consta no formulário,
para cada um dos membros familiares,
inclusive a candidata. - Apresentar
Carteira de trabalho de todos os
membros familiares que a possuem,
das seguintes páginas: Identificação,
qualificação profissional, último
contrato de trabalho, seguida da
página em branco. - Três últimos
contra-cheques do pai e candidata. -
Três últimos extratos bancários do pai,
mãe e candidata.

Matrícula pendente de
aprovação na análise
socioeconômica.

IZOLDA GARCIA
MULLER

58.238087 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Não se Aplica Ausente
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JOCASTA
MARIA VARGAS

58.237947 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica - Preencher a Declaração de Integrante
da família, que consta no formulário,
para cada um dos membros familiares,
inclusive a candidata. - Apresentar
Carteira de trabalho de todos os
membros familiares que a possuem,
das seguintes páginas: Identificação,
qualificação profissional, último
contrato de trabalho, seguida da
página em branco. - Três últimos
contra-cheques da candidata. - Três
últimos extratos bancários da
candidata. - Informar da carta de
apresentação se recebe pensão da filha
e o valor.

Enviar carteira de
vacinação digital,
disponível na
plataforma do Sistema
Único de Saúde -
Conecte SUS, no
período de recurso.
Matrícula pendente de
aprovação na análise
socioeconômica.

JONATAS
SEVERO DA
SILVA

58.238719 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Deferida

KAUAN DA
ROSA
PARANHOS

58.238314 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Ausente Ausente

LEONARDO DA
ROSA OLIVEIRA

58.236800 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Deferida Deferida
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MARTIELE DA
GAMA
CARVALHO

58.238084 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Falta de documento
obrigatório para
matrícula: Certificado
de Conclusão do Ensino
Fundamental. Deve
enviar no período de
recurso.

NATANA
MORAES
AMARAL

58.237663 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Ausente Ausente

RODNY
MOMPEROUSSE

58.238079 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida - Preencher o formulário de análise
socioconômico, preencher a Declaração
de Integrante da família, que consta no
formulário, para cada um dos membros
familiares, inclusive a candidata/o. -
Apresentar Carteira de trabalho de
todos os membros familiares que a
possuem, das seguintes páginas:
Identificação, qualificação profissional,
último contrato de trabalho, seguida da
página em branco. - Três últimos
contra-cheques de todos que possuem.
- Três últimos extratos bancários de
todos que possuem. - E apresentar
demais documentos que o sistema
apontar.

Faltaram todos os
documentos
obrigatórios para
matrícula. Deve verificar
o Edital nº 31/2022 e
enviar no período de
recurso, de acordo com
sua reserva de vaga. No
mesmo período, deverá
acessar também o
Questionário de
Matrícula e preenchê-lo
totalmente, assim como
assinalar as respostas
nas Declarações
exigidas ao final do
questionário.
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VICTÓRIA
FRAGA

58.238868 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Ausente Ausente

Bento Gonçalves, 25/04/2022


