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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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ANA JULIA
SOUZA

58.236931 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica DA/O CANDIDATA/O ➤ FALTOU PARA
IDENTIFICAÇÃO, ➤ FALTOU DA CARTEIRA DE

FALTA
APRESENTAR OS
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FERREIRA

TRABALHO, a página de identificação (onde consta
a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação
Civil (onde constam os dados do/a trabalhador/a),
a página do penúltimo (anterior ao último)
contrato de trabalho assinado, a página do último
contrato de trabalho assinado, a página seguinte
ao último contrato de trabalho, que está em
branco, a primeira página destinada ao registro de
Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca
assinada) e a página anterior a esta, referente às
anotações, ➤ FALTOU Último extrato de
recebimento de pensão; DA MÃE ➤ FALTOU DA
CARTEIRA DE TRABALHO, *a página do penúltimo
(anterior ao último) contrato de trabalho assinado,
*a página do último contrato de trabalho assinado,
*a página seguinte ao último contrato de trabalho,
que está em branco, *os extratos bancários dos
últimos três meses no caso de trabalhadoras/es
informais e autônomos, ➤ FALTOU*Último extrato
de recebimento da pensão; DA/O IRMÃ/O ➤
FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO, .a página de
identificação (onde consta a foto do
trabalhador/a), .a página de Qualificação Civil
(onde constam os dados do/a trabalhador/a), .a
página do penúltimo (anterior ao último) contrato
de trabalho assinado, .a página do último contrato
de trabalho assinado, .a página seguinte ao último

SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Comprovante de
vacinação contra
Covid-19 ( frente
e verso);
Certificado de
conclusão e
Histórico Escolar
do Ensino
Fundamental
com informação
de todos os
anos/ séries
escolares
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contrato de trabalho, que está em branco, .no caso
de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1)
abra o aplicativo na tela inicial e clique em
"CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3)
escolha a alernativa "todos os dados da carteira",
(4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o
relatório, .os extratos bancários dos últimos três
meses no caso de trabalhadoras/es informais e
autônomos.

BRUNA DE
ANDRADE
KEHRWALD

58.238363 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Indeferida DA/O CANDIDATA/O ➤ FALTOU PARA
IDENTIFICAÇÃO, incluir TODOS os "integrantes de
sua família”, preenchendo os dados de todas as
pessoas que residem com o candidato, incluindo
a/o própria/o candidata/o e anexando as
comprovações., ➤ FALTOU DA CARTEIRA DE
TRABALHO, .a página de identificação (onde
consta a foto do trabalhador/a), .a página de
Qualificação Civil (onde constam os dados do/a
trabalhador/a), .a página do penúltimo (anterior ao
último) contrato de trabalho assinado, .a página
do último contrato de trabalho assinado, .a página
seguinte ao último contrato de trabalho, que está
em branco, no caso de Relatório da Carteira de
Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial
e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção
"enviar", (3) escolha a alernativa "todos os dados
da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e

FALTA
APRESENTAR OS
SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Comprovante de
vacinação contra
Covid-19 ( frente
e verso); Carteira
de identidade ou
documento
equivalente;
Documento que
conste o nº do
CPF; Certificado
de conclusão e
Histórico Escolar
do Ensino
Fundamental
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emita o relatório, ➤ FALTOU DA COMPROVAÇÃO
DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três
meses no caso de trabalhadoras/es informais e
autônomos, revise o ANEXO da documentação
obrigatoria no Edital.

com informação
de todos os
anos/ séries
escolares; Laudo
Médico com a
Classificação
Internacional de
Doença (CID),
emitido dentro
dos últimos
doze meses, que
será analisado
de acordo a
classificação
apresentada no
Art. 4º do
Decreto nº
3.298/99,
alterado pelo
Decreto nº
5.296/04 (Art.5º
§ 1º, inciso I), na
Lei nº 12.764/12
(Art.1º § 2º) e na
Lei nº 14.126/21.
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EVELIN
PEREIRA
MONTEIRO

58.237956 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Indeferida Não se Aplica FALTA
APRESENTAR OS
SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Comprovante de
vacinação contra
Covid-19 ( frente
e verso); Carteira
de identidade ou
documento
equivalente;
Documento que
conste o nº do
CPF; Certificado
de conclusão e
Histórico Escolar
do Ensino
Fundamental
com informação
de todos os
anos/ séries
escolares;

MAURICIO
LOPES DA
SILVA

58.237122 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente
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NINA DE
MOURA
FERREIRA

58.237084 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida DA/O CANDIDATA/O ➤ FALTOU incluir O PRÓPRIO
candidato como "integrante de sua família”,
preenchendo os seus dados e anexando as
comprovações., incluir TODOS os "integrantes de
sua família”, preenchendo os dados de todas as
pessoas que residem com o candidato, incluindo
a/o própria/o candidata/o e anexando as
comprovações., ➤ FALTOU DA CARTEIRA DE
TRABALHO, a página de identificação (onde consta
a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação
Civil (onde constam os dados do/a trabalhador/a),
a página do penúltimo (anterior ao último)
contrato de trabalho assinado, a página do último
contrato de trabalho assinado, a página seguinte
ao último contrato de trabalho, que está em
branco, a primeira página destinada ao registro de
Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca
assinada) e a página anterior a esta, referente às
anotações, ➤ FALTOU os 3 (três) últimos
comprovantes de renda de todos no caso de
função remunerada (carteira de trabalho assinada,
serviço público, estágio, jovem aprendiz).

Deferida
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RAFAELA
VIEIRA
TRAÇANTE

58.237369 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica DA/O CANDIDATA/O ➤ FALTOU preencher o
Questionário Socioeconômico de maneira
completa, sem deixar nenhuma questão sem
resposta!, incluir UM dos "integrantes de sua
família” (Companheiro), preenchendo os seus
dados e anexando as comprovações., ➤ FALTOU
DA CANDITADA A COMPROVAÇÃO DE RENDA, os
três ultimos extratos bancario, FALTOU DO
COMPANHEIRO A CARTEIRA DE TRABALHO, a
página do último contrato de trabalho assinado, a
página seguinte ao último contrato de trabalho,
que está em branco, os extratos bancários dos
últimos três meses no caso de trabalhadoras/es
informais e autônomos

FALTA
APRESENTAR OS
SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Parte da
identificação
(frente) do
comprovante de
vacinação contra
Covid-19;

THAMIRES
DOS
SANTOS
RODRIGUES

58.237132 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida Não se Aplica FALTA
APRESENTAR OS
SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Comprovante de
vacinação contra
Covid-19 ( frente
e verso); Carteira
de identidade ou
documento
equivalente;
Documento que
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conste o nº do
CPF; Certificado
de conclusão e
Histórico Escolar
do Ensino
Fundamental
com informação
de todos os
anos/ séries
escolares; Laudo
Médico com a
Classificação
Internacional de
Doença (CID),
emitido dentro
dos últimos
doze meses, que
será analisado
de acordo a
classificação
apresentada no
Art. 4º do
Decreto nº
3.298/99,
alterado pelo
Decreto nº
5.296/04 (Art.5º
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§ 1º, inciso I), na
Lei nº 12.764/12
(Art.1º § 2º) e na
Lei nº 14.126/21.

VINÍCIUS
TADEU
VALENTE
DAS
CHAGAS

58.237862 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica FALTA
APRESENTAR OS
SEGUINTES
DOCUMENTOS:
Certificado de
conclusão e
Histórico Escolar
do Ensino
Fundamental
com informação
de todos os
anos/ séries
escolares;

Observações:

Bento Gonçalves, 26/04/2022

Estaremos disponibilizando um horário de atendimento presencial para tirar dúvidas referentes a complementação de documentação, 
no dia 27/04/2022, das 12h às 14h, no Campus Restinga do IFRS, localizado na rua Alberto Hoffmann, 285, Bairro Restinga, Porto 
Alegre/RS.




