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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 LAURA
BARCELOS
DOS SANTOS

55.225041 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Deferida -
Candidato(a)
precisa
enviar
imagem da
identificação
do cartão de
vacinação
contra
Covid-19.

BRUNA
LETICIA DE
PAULA

55.232524 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida Recebido somente documentos da candidata, sendo
que é necessário o envio da cópia dos documentos
dos demais integrantes do grupo familiar (Pai e
Mãe) e que seguem: ⃝. Cópia da Identidade de
todos os membros do grupo familiar com 14
(quatorze) anos ou mais. ⃝. Cópia da Identidade ou
Certidão de Nascimento de todos os membros do
grupo familiar menores de 14 (quatorze) anos ⃝
Cópia da Carteira de Trabalho (independentemente
de ser assinada ou não) de todos do grupo familiar
com 14 (quatorze) anos ou mais, das seguintes
páginas: · Cópia da página de identificação (da foto)
e, · Cópia da página de qualificação (dos dados) e, ·
Cópia da página dos dois últimos contratos de
trabalho e, · Cópia da página seguinte ao último

-
Candidato(a)
precisa
enviar
imagem da
identificação
do cartão de
vacinação
contra
Covid-19.
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contrato de trabalho, em branco. . Cópia dos 3 (três)
últimos comprovantes de renda de todos do grupo
familiar que exercem função remunerada (carteira
de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem
aprendiz); ⃝ . Cópia do Pró-labore, do contrato
social, da Declaração Anual de Informações Sociais e
Fiscais (DEFIS) - Arrecadação do Simples Nacional, e
da Declaração de imposto de renda e do recibo de
entrega de pessoa jurídica de todas/os membras/os
da família empresárias/os, proprietárias/os,
sócias/os ou diretoras/es de empresa; ⃝. Cópia da
Declaração Anual de Simples Nacional do
microempreendedor individual (DASN-SIMEI) de
todas/os membras/os da família
microempreendedores/as individuais; ⃝. Cópia
simples de todas as contra- notas do ano anterior,
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF se
tiver, e/ou relatório com o fechamento do (s) bloco
(s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da
Fazenda - SEFAZ de todas/os as/os membros da
família que sejam proprietários rurais ou sitiantes
que possuem bloco de notas da agricultura familiar;
⃝. Cópia dos extratos bancários dos últimos três
meses das/dos trabalhadoras/es informais e
autônomo; . Cópia do Extrato de pagamentos do
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seguro desemprego de todos do grupo familiar
desempregados que estão recebendo ou que já
encaminharam para recebimento; . Cópia do último
extrato de pagamento de aposentadoria, pensão,
auxílio doença e/ou reclusão de todas/os as/os
membras/os da família que os recebem; ⃝. Cópia
do comprovante de recebimento de benefícios
sociais: bolsa família e/ou Benefício de Prestação
Continuada- BPC; ⃝. Cópia da Declaração de
Imposto de Renda e do recibo de entrega de
todas/os os membras/os da família que declaram; .
Cópia de contrato de aluguel para todos os
membros da família que possuem imóvel e recebem
pagamento de aluguel.

CAMILA
GODOI
BRUSTOLIN

55.233806 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Deferida

CAROLINA
DE MELO
BOEIRA

55.226371 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica No preenchimento do questionário socioeconômico
candidata declara que atualmente seu pai encontra-
se desempregado e sem recebimento de seguro-
desemprego. Na cópia da carteira de trabalho do
mesmo encontra-se com contrato de trabalho ativo,
sendo necessário comprovação do desligamento da
empresa ou se caso estiver ativo encaminhar cópia
dos últimos três comprovantes de renda.

Deferida
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DANIELI
POZZEBON
DA SILVA

55.236143 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Deferida

DANIELLE
ANTUNES
NUNES

55.235811 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Deferida

JULIA
SGARABOTTO
PEREIRA

55.235391 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica Recebido somente documentos da candidata, sendo
que é necessário o envio da cópia dos documentos
dos demais integrantes do grupo familiar (Mãe,
Avós e Irmãos) e que seguem: ⃝. Cópia da
Identidade de todos os membros do grupo familiar
com 14 (quatorze) anos ou mais. ⃝. Cópia da
Identidade ou Certidão de Nascimento de todos os
membros do grupo familiar menores de 14
(quatorze) anos ⃝ Cópia da Carteira de Trabalho
(independentemente de ser assinada ou não) de
todos do grupo familiar com 14 (quatorze) anos ou
mais, das seguintes páginas: · Cópia da página de
identificação (da foto) e, · Cópia da página de
qualificação (dos dados) e, · Cópia da página dos
dois últimos contratos de trabalho e, · Cópia da
página seguinte ao último contrato de trabalho, em
branco. . Cópia dos 3 (três) últimos comprovantes
de renda de todos do grupo familiar que exercem
função remunerada (carteira de trabalho assinada,

-
Candidato(a)
enviou a
página que
contém as
vacinas
realizadas,
mas precisa
enviar
também a
imagem do
cartão de
vacinação
contra
Covid-19
contendo
identificação.
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serviço público, estágio, jovem aprendiz); ⃝ . Cópia
do Pró-labore, do contrato social, da Declaração
Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS) -
Arrecadação do Simples Nacional, e da Declaração
de imposto de renda e do recibo de entrega de
pessoa jurídica de todas/os membras/os da família
empresárias/os, proprietárias/os, sócias/os ou
diretoras/es de empresa; ⃝. Cópia da Declaração
Anual de Simples Nacional do microempreendedor
individual (DASN-SIMEI) de todas/os membras/os
da família microempreendedores/as individuais; ⃝.
Cópia simples de todas as contra- notas do ano
anterior, Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-
PRONAF se tiver, e/ou relatório com o fechamento
do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria
Estadual da Fazenda - SEFAZ de todas/os as/os
membros da família que sejam proprietários rurais
ou sitiantes que possuem bloco de notas da
agricultura familiar; ⃝. Cópia dos extratos bancários
dos últimos três meses das/dos trabalhadoras/es
informais e autônomo; . Cópia do Extrato de
pagamentos do seguro desemprego de todos do
grupo familiar desempregados que estão recebendo
ou que já encaminharam para recebimento; . Cópia
do último extrato de pagamento de aposentadoria,
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pensão, auxílio doença e/ou reclusão de todas/os
as/os membras/os da família que os recebem; ⃝.
Cópia do comprovante de recebimento de
benefícios sociais: bolsa família e/ou Benefício de
Prestação Continuada- BPC; ⃝. Cópia da Declaração
de Imposto de Renda e do recibo de entrega de
todas/os os membras/os da família que declaram; .
Cópia de contrato de aluguel para todos os
membros da família que possuem imóvel e recebem
pagamento de aluguel.

LETÍCIA
KOPPE

55.231682 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Deferida Deferida

NATIELI DA
SILVA

55.234935 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Indeferida Complementação da seguinte documentação para
análise socioeconômica: >> Irmão (Michael) - Cópia
da Carteira de Trabalho (independentemente de ser
assinada ou não) de todos do grupo familiar com 14
(quatorze) anos ou mais, das seguintes páginas: ·
Cópia da página de identificação (da foto) e, · Cópia
da página de qualificação (dos dados) e, · Cópia da
página dos dois últimos contratos de trabalho e, ·
Cópia da página seguinte ao último contrato de
trabalho, em branco. >> Pai (Osmar) - Cópia dos
extratos bancários dos últimos três meses das/dos
trabalhadoras/es informais e autônomo.

Deferida



Observações:

Bento Gonçalves, 03/03/2022

Os documentos faltantes devem ser enviados pelo sistema de pré-matrícula a partir do dia 05/03 até o dia 07/03. O sistema 
está disponível no site ingresso.ifrs.edu.br. 
As aulas, para os candidatos que tiveram sua matrícula deferida, começam no dia 11/03. 
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail coppid@farroupilha.ifrs.edu.br 


