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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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ADALBERTO
GONCALVES
DE FREITAS

55.236536 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Ausente DOCUMENTAÇÕES: 1. RG ou outro documento de
identificação do/a candidato/a e de todos os
integrantes da família; 2. Os contracheques dos meses
de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 de
todos os integrantes familiares que trabalham de
carteira assinada, que são aposentados ou
pensionistas do INSS; 3. Carteira de Trabalho
(independentemente de ser assinada ou não) de
todos os integrantes familiares maiores de 14 anos
contendo: - página de identificação (da foto) e, -
página de qualificação (dos dados) e, - página dos
dois últimos contratos de trabalho e, - página
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco.
4. Para os integrantes da família que trabalham de
forma autônoma, enviar Declaração (pode ser escrita
a próprio punho) contendo as seguintes informações
- Nome, CPF e endereço da pessoa que trabalha
como autônomo/a; - Tipo de atividade que a pessoa
desenvolve; - Valor médio mensal que a pessoa
obtém mensalmente com o trabalho autônomo; -
Assinatura do/a declarante

Ausente

JAQUELINE
ROSA
HANNA

55.225334 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica
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MICHEL DE
BRITO

55.232349 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica

RENI JOSÉ
ADONA

55.236571 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica

ROSANE
DOS
SANTOS

55.230195 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Ausente DOCUMENTAÇÕES: 1. RG ou outro documento de
identificação do/a candidato/a e de todos os
integrantes da família; 2. Os contracheques dos meses
de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 de
todos os integrantes familiares que trabalham de
carteira assinada, que são aposentados ou
pensionistas do INSS; 3. Carteira de Trabalho
(independentemente de ser assinada ou não) de
todos os integrantes familiares maiores de 14 anos
contendo: - página de identificação (da foto) e, -
página de qualificação (dos dados) e, - página dos
dois últimos contratos de trabalho e, - página
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco.
4. Para os integrantes da família que trabalham de
forma autônoma, enviar Declaração (pode ser escrita
a próprio punho) contendo as seguintes informações
- Nome, CPF e endereço da pessoa que trabalha
como autônomo/a; - Tipo de atividade que a pessoa
desenvolve; - Valor médio mensal que a pessoa
obtém mensalmente com o trabalho autônomo; -
Assinatura do/a declarante

Ausente
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SUZIANE
DOS
SANTOS
SILVA

55.226344 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Ausente DOCUMENTAÇÕES: 1. RG ou outro documento de
identificação do/a candidato/a e de todos os
integrantes da família; 2. Os contracheques dos meses
de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 de
todos os integrantes familiares que trabalham de
carteira assinada, que são aposentados ou
pensionistas do INSS; 3. Carteira de Trabalho
(independentemente de ser assinada ou não) de
todos os integrantes familiares maiores de 14 anos
contendo: - página de identificação (da foto) e, -
página de qualificação (dos dados) e, - página dos
dois últimos contratos de trabalho e, - página
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco.
4. Para os integrantes da família que trabalham de
forma autônoma, enviar Declaração (pode ser escrita
a próprio punho) contendo as seguintes informações
- Nome, CPF e endereço da pessoa que trabalha
como autônomo/a; - Tipo de atividade que a pessoa
desenvolve; - Valor médio mensal que a pessoa
obtém mensalmente com o trabalho autônomo; -
Assinatura do/a declarante

Ausente

VANUSA DA
SILVA
BALDANI

55.223851 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Não se Aplica Ausente



Observações:

Bento Gonçalves, 04/03/2022


