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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
CAROLINA
BERNARDO
CECONELLO

55.226223 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente
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ANDRIELLI
SILVA DE
LIMA

55.234247 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Ausente Ausente

CLAUDIA
SILVA
MACHADO

55.231848 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida A candidata deverá: Preencher o
questionário socioeconômico, as
declarações de integrante familiar
da candidata e de todos as
pessoas do grupo familiar que
moram com a candidata. Enviar a
os documentos de identificação e
comprovação de renda da
candidata de todas as pessoas do
grupo familiar que moram com a
candidata, conforme o edital.

Toda documentação de
matrícula.

ELIANE
SUSAGE
DUZAC

55.226137 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Não se Aplica Ausente
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GABRIELLE
BARCELOS
MACHADO

55.228381 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida A candidata deverá: Enviar a
declaração de imposto de renda
da mãe. (Além do recibo, é
necessário o envio da declaração
completa.) Enviar os
demonstrativos de pagamento de
salários (aposentadorias) da mãe
referentes aos meses de novembro
e dezembro. Enviar Páginas 14 e
16 da carteira de trabalho da mãe.
Enviar Comprovante de renda da
candidata dos meses de outubro,
novembro e dezembro, conforme
vínculo na carteira de trabalho.
Esclarecer vínculo com Cassiane
Bravo Denisieski dos Santos
colocadora do imóvel junto com a
candidata e enviar documentos de
identificação e renda de Cassiane,
caso esta resida no mesmo
endereço.

Apresentar: Se
candidata/candidato
aprovada/aprovado via reserva
de vagas por escola pública,
independente de renda ou
declaração étnico racial,
apresentar: Certificado de
Conclusão e Histórico Escolar do
Ensino Fundamental;
Candidata/Candidato
egressa/egresso de escola
pública aprovado via reserva de
vaga escola pública que tenha
obtido certificação do Ensino
Fundamental do Encceja ou
equivalente deverá preencher
eletronicamente a Declaração de
não ter estudado em escola
particular o Ensino Fundamental
(Anexo XII). Faltou da dos de
identificação (PARTE DA FRENTE)
da carteira de vacinação.
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GRAZIELE
DA COSTA
PETRY
CRUZ

55.225382 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida A candidata deverá enviar: Páginas
6 e 8 da carteira de trabalho da
candidata. Página 5 da carteira de
trabalho do marido. Extratos
legíveis da(s) conta(s) bancária(s)
do marido. Páginas de
identificação, qualificação e de
contrato de trabalho (mesmo
tendo sido assinada ou não) do
filho Kayque, conforme solicitado
em edital.

Toda documentação de
matrícula.

HENRIQUE
SILVEIRA
BETIATTO

55.226610 INFORMAÇÕES
DEFERIDAS

Não se Aplica Não se Aplica Deferida

ISADORA
DE MOURA
SILVA
RODRIGUES

55.233888 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente

IZABEL
CRISTINA
SILVA
MACHADO

55.231910 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Deferida A candidata deverá: Preencher o
questionário socioeconômico e a
declaração de integrante familiar
da candidata e de todas as
pessoas do grupo familiar que
moram com a candidata. Enviar os
documentos de identificação e
comprovação de renda da
candidata e de todas as pessoas
do grupo familiar que moram com
a candidata

Toda documentação de
matrícula.
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JOÃO
PEDRO
FILANDRO
RODRIGUES

55.228923 CANDIDATO
AUSENTE

Ausente Ausente Ausente

MARIA
EDUARDA
CHAVES
GOMES

55.229549 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Ausente Ausente

ROSANE DA
SILVA DE
AGUIAR

55.231110 CANDIDATO
AUSENTE

Não se Aplica Não se Aplica Ausente
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THAINARA
ARRIEIRA
CARRER

55.232673 INFORMAÇÕES
INDEFERIDAS

Não se Aplica A candidata precisa: Reenviar as
páginas LEGÍVEIS das carteiras de
trabalho da candidata e da mãe,
conforme solicitado em edital:
página de identificação,
qualificação, dois últimos
contratos de trabalho e a página
seguinte em branco. (cuidar para
não cortar o número das páginas)
Comprovantes de renda NO
FORMATO de CONTRACHEQUES
referentes aos meses de setembro,
outubro e novembro. Reenviar o
contrato de aluguel, pois a cópia
enviada anteriormente está em
branco.

Apresentar: Se
candidata/candidato
aprovada/aprovado via reserva
de vagas por escola pública,
independente de renda ou
declaração étnico racial,
apresentar: Certificado de
Conclusão e Histórico Escolar do
Ensino Fundamental;
Candidata/Candidato
egressa/egresso de escola
pública aprovado via reserva de
vaga escola pública que tenha
obtido certificação do Ensino
Fundamental do Encceja ou
equivalente deverá preencher
eletronicamente a Declaração de
não ter estudado em escola
particular o Ensino Fundamental
(Anexo XII).

Observações:

Bento Gonçalves, 04/03/2022


