RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO - 1ª CHAMADA
EDITAL PS 11/2021 CURSOS TÉCNICOS MULTICAMPI INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO
Campus: Colatina
Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

Class.

Nome do Candidato

Modalidade de
Concorrência

Parecer

Justificativa

6º

LUIZ PAULO SOUZA DOS SANTOS

AA1-PPI-SD

Indeferido

Conforme item 13.1 do Edital PS 11/2021, Documentos exigidos no ANEXO IV
(renda familiar). Não foi enviado: Documentação pessoal de todos os membros
da família (RG ou certidão de nascimento ou Carteira de Trabalho (conforme o
item 3.2, do Anexo IV); Carteira de Trabalho e Previdência Social, da mãe,
(conforme o item 3.3, do Anexo IV); Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), da mãe (conforme o item 3.4, do Anexo IV); Documentação a ser
apresentada de acordo com a situação empregatícia da mãe (conforme o item
3.5 e seus subitens 3.5.1 a 3.5.8, do Anexo IV). Anexo XI - Declaração de
Recebimento de Pensão Alimentícia (Observação: esta declaração deve ser
preenchida por todos os membros da família, menores de 25 anos de idade,
que são filhos de pais separados ou solteiros e que moram na mesma residência
do estudante, incluindo o próprio estudante, se for o caso. Também devem
preencher esta declaração os membros da família separados ou divorciados, de
acordo com o Art. 1.694 do Código civil.)
Conforme itens 3.1 e 13.1 do Edital PS 11/2021, Documentos exigidos no
ANEXO V (escola pública). Não foi enviado: Histórico Escolar do Ensino
Fundamental cursado integralmente em escola pública OU Declaração de
Conclusão de Ensino Fundamental cursado integralmente em escola pública,
conforme modelo do ANEXO XIII, devidamente assinado pelas autoridades
competentes (nesse caso é obrigatório o original).

7º

MILENA MIGUEL PEREIRA

AA1-PPI-SD

Indeferido

Conforme item 13.1 do Edital PS 11/2021, Documentos exigidos no ANEXO IV
(renda familiar). Não foi enviado: Anexo VIII - Formulário da Composição
Familiar (conforme o item 3.1, do Anexo IV); Documentação pessoal de todos os
membros da família (conforme o item 3.2, do Anexo IV); Carteira de Trabalho e
Previdência Social, de todos os maiores de 16 anos do grupo familiar (conforme
o item 3.3, do Anexo IV); Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
de todos os maiores de 18 anos do grupo familiar (conforme o item 3.4, do
Anexo IV); Documentação a ser apresentada de acordo com a situação
empregatícia do candidato, se for o caso, e dos demais membros da família
(conforme o item 3.5 e seus subitens 3.5.1 a 3.5.8, do Anexo IV).
Conforme item 13.1 do Edital PS 11/2021, Candidata não enviou o ANEXO VI
(AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL). e Conforme item 15.8.15 - II. Não
comparecer à entrevista em dia, horário e local determinados, conforme
convocação, munido de documento oficial de identificação civil com foto;

8º

FILIPA VENTURA DE SOUZA

AA1-PPI-SD

Deferido

Aguardando homologação de matrícula

