
Campus: Serra
Curso: Técnico em Automação Industrial

Nome do Candidato Parecer Justificativa

1º NAYARA SOARES DOS SANTOS AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
2º SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
3º DAVI HENRIQUE MANTOVANELI LIBERATO AC Deferido Aguardando homologação de matrícula

4º RAFAEL RODRIGUES DA VITÓRIA AC Indeferido

5º LUCAS BATISTA SIELEMANN BRAGANÇA AC Deferido Aguardando homologação de matrícula
6º PAULO VICTOR TONGO DE OLIVEIRA ALLL AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
7º JOÃO VITOR SILVA MARQUES AC Deferido Aguardando homologação de matrícula

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS
EDITAL Nº 55/2021 CURSOS TÉCNICOS

Classifica
ção

Modalidade 
de 

Concorrência

Faltou apresentar documentos de matrícula, conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021 
(arquivos não abrem).



8º

FELIPE GAMA XAVIER CORDEIRO AC

Indeferido

9º

VICTOR MARROCHI OLIVEIRA DE SOUZA AC

Indeferido

10º ÍCARO RIBEIRO GUIMARÃES AC Deferido Aguardando homologação de matrícula
11º FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
12º KELYANE CARDOSO LIVRAMENT AC Deferido Aguardando homologação de matrícula

13º

ODIRLEI MISCHIATTI FERREIRA AC

Indeferido

14º ROHAN SANTIAGO SILVA AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
15º ELIDEMAR NASCIMENTO BARBOSA AC ------- Não efetivou requerimento de matrícula
16º WENERSON SOARES DOS SANTOS AC Deferido Aguardando homologação de matrícula

17º
LUCAS ALENCAR DA SILVA AC

Indeferido

1º WHASHINGTON DOS SANTOS DE JESUS AA1-PPI-CD Deferido Aguardando homologação de matrícula

Falta enviar documentos de matrícula conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: b) Uma 
das seguintes opções (para cursos técnicos concomitantes e subsequentes): Histórico Escolar 
do Ensino Médio ou Declaração escolar/ o) Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde municipais. Caso o aluno não esteja de posse da 
referida declaração até a data da matrícula, a situação deverá ser regularizada em até 30 

(trinta) dias, sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para adoção das ações 
cabíveis, no caso de alunos menores de 18 anos; p) Termo de consentimento para 

tratamento de dados pessoais conforme ANEXO XIII.
Falta apresentar documentos de matrícula,  conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 

Uma das seguintes opções (para cursos técnicos concomitantes): • Comprovação de 
matrícula no 2° ano do Ensino Médio no ano letivo de 2021, para os cursos concomitantes 

com a 2ª série (apresentado declaração de transferência. O aluno deve estar matriculado no 
ensino médio no 2º ano). 

Falta apresentar documentos de matrícula, a conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: b) 
Uma das seguintes opções (para cursos técnicos concomitantes e subsequentes): • Histórico 

Escolar do Ensino Médio com carga horária e devidamente assinado pelas autoridades 
competentes, inclusive o número de autorização e/ou registros dessas autoridades. • 

Certificação do Ensino Médio obtida através da realização do Enem ou Encceja. • Declaração 
especificando todas as séries da Escolaridade com resultado obtido em cada período, 
conforme modelo apresentado no ANEXO XI, sendo que o Histórico Escolar deverá ser 

entregue ao Ifes em até 30 (trinta) dias da data da matrícula.

Falta apresentar documentos de matrícula, conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: k) 
Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de isenção OU 
Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino nascido entre 

1975 e 2002.



1º KELLYTHON CARLOS DO NASCIMENTO BÔA AA1-PPI-SD Indeferido

2º ALEX SANTANA MIRANDA AA1-PPI-SD ------- Não efetivou requerimento de matrícula. 

3º HIURY FREITAS RODRIGUES AA1-PPI-SD Indeferido

4º LUCAS MEIRELES CAETANO AA1-PPI-SD ------- Não efetivou requerimento de matrícula. 
1º DANIEL DOS SANTOS SIMÕES AA1-OE-CD ------- Não efetivou requerimento de matrícula. 
1º HEBERT FIGUEIREDO STANOR AA1-OE-SD Deferido Aguardando homologação de matrícula

Faltou apresentar todos os documentos de matrícula, conforme item 12.4.2 do edital PS 
55/2021.

Faltou apresentar documentos de cotas, conforme item 13.1 do edital PS 55/2021: 
Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 

trata o Decreto n.º 6.135/2007, com informações atualizadas em um período máximo de 
três meses anteriores à data da inscrição no Processo Seletivo  (item 1.1. do anexo I do edital 

PS 55/2021). Caso não possua, deve apresentar: Formulário de composição familiar 
devidamente preenchido conforme ANEXO V  (item 3.1 do anexo I do edital PS 55/2021); 
Documentação pessoal de todos os membros da família (item 3.2. do anexo I do edital PS 

55/2021); O candidato a partir de 16 anos e todos os membros que compõem a família 
deverão apresentar Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e 

atualizada (página de identificação, página dos dados pessoais, página contendo o último 
contrato de trabalho, página subsequente em branco e alteração salarial).  (item 3.3. do 

anexo I do edital PS 55/2021);  Documentação a ser apresentada de acordo com a situação 
empregatícia do candidato e dos demais membros da família: (item 3.5. do anexo I do edital 

PS 55/2021); Apresentar Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 
entregue em 2020, completa, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, de todas as pessoas maiores de 18 anos do grupo 

familiar. Caso não possua, apresentar declaração retirada no site da receita federal, 
endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/

index.asp (item 3.4. do anexo I do edital PS 55/2021). Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental em Escola Pública ou declaração de conclusão de TODO Ensino Fundamental 

em Escola Pública (conforme Anexo II).ANEXO III (Autodeclaração étnico-racial)

Não atende ao item 4.1.1 do edital PS 55/2021, ou seja, não atende ao pré-requisito: 
Concomitância 2º ano do ensino médio. Cursando 1º ano.



2º FERNANDA DIAS MARCULANO PEREIRA AA1-OE-SD Indeferido

1º LUDMILA PEREIRA DA SILVA AA2-PPI-CD Indeferido

1º THIERRY SENA SILVA 

AA2-PPI-SD

Indeferido

Faltou apresentar documentos de matrícula, conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
Documento de identificação civil com foto (arquivo não abre); Cadastro de Pessoa Física – 
CPF (arquivo não abre); Carteira de Identidade do Procurador, no caso de ser a matrícula 

efetuada por terceiro(arquivo não abre). Faltou apresentar documentos de cotas, 
conforme item 13.1 do edital PS 55/2021: Inscrição no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto n.º 6.135/2007, com 
informações atualizadas em um período máximo de três meses anteriores à data da 

inscrição no Processo Seletivo  (item 1.1. do anexo I do edital PS 55/2021). Caso não possua, 
deve apresentar: Formulário de composição familiar devidamente preenchido conforme 
ANEXO V  (item 3.1 do anexo I do edital PS 55/2021); Documentação pessoal de todos os 

membros da família (item 3.2. do anexo I do edital PS 55/2021); O candidato a partir de 16 
anos e todos os membros que compõem a família deverão apresentar Cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada (página de identificação, página dos 
dados pessoais, página contendo o último contrato de trabalho, página subsequente em 

branco e alteração salarial).  (item 3.3. do anexo I do edital PS 55/2021);  Documentação a 
ser apresentada de acordo com a situação empregatícia do candidato e dos demais 

membros da família: (item 3.5. do anexo I do edital PS 55/2021); Apresentar Cópia da 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregue em 2020, completa, 

acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, de todas as pessoas maiores de 18 anos do grupo familiar. Caso não possua, 

apresentar declaração retirada no site da receita federal, endereço: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

(item 3.4. do anexo I do edital PS 55/2021). Histórico Escolar do Ensino Fundamental em 
Escola Pública ou declaração de conclusão de TODO Ensino Fundamental em Escola Pública 

(conforme Anexo II).
Faltou apresentar,  conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: verso do histórico do ensino 
médio;  Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 

saúde municipais. Caso o aluno não esteja de posse da referida declaração até a data da 
matrícula, a situação deverá ser regularizada em até 30 (trinta) dias, sob pena de 

comunicação imediata ao Conselho Tutelar para adoção das ações cabíveis, no caso de 
alunos menores de 18 anos. Faltou apresentar, conforme item 13.1 do edital PS 55/2021: 
Declaração para pessoa com deficiência (Anexo XII) preenchida e assinada, conforme item 

13.1 do edital PS 55/2021;  Frente do histórico do ensino fundamental, conforme item 13.1 
do edital PS 55/2021. ANEXO III (Autodeclaração étnico-racial) preenchido e assinada, 

conforme item 13.1 do edital PS 55/2021.
Faltou apresentar,  conforme item 12.4.2 do edital PS 55/2021: Declaração de Atualização 

Vacinal emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de saúde municipais. Caso o aluno 
não esteja de posse da referida declaração até a data da matrícula, a situação deverá ser 

regularizada em até 30 (trinta) dias, sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar 
para adoção das ações cabíveis, no caso de alunos menores de 18 anos. Faltou apresentar, 

conforme item 13.1 do edital PS 55/2021: Histórico Escolar do Ensino Fundamental em 
Escola Pública ou declaração de conclusão de TODO Ensino Fundamental em Escola Pública 

(conforme Anexo II)



2º KLAIVER OLIVEIRA SILVA 

AA2-PPI-SD

Indeferido

3º RONALDO SOARES RIBEIRO JUNIOR AA2-PPI-SD ------- Não efetivou requerimento de matrícula
4º PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY AA2-PPI-SD Deferido Aguardando homologação de matrícula

1º JULIA LEONE GUDE FOLI AA2-OE-CD Indeferido

1º BRENO FIRMINO LAURETT AA2-OE-SD Deferido Aguardando homologação de matrícula
2º ANTONIO BRUNO PREATO LEMONTI AA2-OE-SD ------- Não efetivou requerimento de matrícula

Faltou apresentar, conforme item12.4.2 do edital PS 55/2021 (arquivos não abriram): 
Certidão civil de nascimento ou casamento; Documento de identificação civil com foto; 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Certificado militar; 01 foto 3x4; Faltou enviar: Declaração de 
Atualização Vacinal emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de saúde municipais. 
Caso o aluno não esteja de posse da referida declaração até a data da matrícula, a situação 
deverá ser regularizada em até 30 (trinta) dias, sob pena de comunicação imediata ao 
Conselho Tutelar para adoção das ações cabíveis, no caso de alunos menores de 18 anos. 
Faltou enviar: Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme 
ANEXO XIII.

Faltou apresentar, conforme item 13.1 do edital PS 55/2021: Faltou apresentar Laudo 
médico, conforme item 3.8 do edital PS 55/2021.Faltou apresentar,  conforme item 

11.4.2 do PS 55/2021.  : Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas Salas de 
Vacinação das unidades de saúde municipais. Caso o aluno não esteja de posse da referida 

declaração até a data da matrícula, a situação deverá ser regularizada em até 30 (trinta) dias, 
sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para adoção das ações cabíveis, no 

caso de alunos menores de 18 anos.
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