
 

 

EDITAL Nº 53/2021 – CURSOS DE GRADUAÇÃO – SISU 

TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL – CAMPUS MONTANHA 

CANDIDATOS RECLASSIFICADOS 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS RECLASSIFICADOS 

 

Conforme previsto no Edital nº 53/2021 do edital, os candidatos convocados na tabela abaixo 
foram reclassificados e poderão requerer matrícula novamente, conforme instruções a seguir. 

 

Classificação Nome 

1º ADRIELI TEODORO COFFLER 

2º RAFAEL ANTONIO SOUZA PETRI 

3º LETICIA CYNNARA TORRES PRAXEDES 

4º ALANA OLIVEIRA MARTINELI 

5º RODRIGO EDUARDO KRAMER REUSE 

6º LEONE FRANCA GALVAO 

7º ESTER DOS SANTOS 

8º MARCELUS MARCIUS DUARTE 

9º BRUNA FARISCO MARTINS 

10º ROBERTO TOSHIO TSUKAHARA 

11º RENAN SANTOS SOUZA 

12º LAYZA PEDROZA MARTINS SANTOS 

13º JOSIMAR JESUS DOS SANTOS 

14º IGOR SANTOS FERNANDES 

15º GENISSON GABRIEL BARBOSA MESCOUTO 

16º LAIS BRITO BREDOFF EVANGELISTA 

17º KLEITON VIANA ROCHA 

18º PAULO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR 

19º MEIRYELLE DE SOUZA ALMEIDA 

20º MATHEUS SANTANA DE SOUSA 

21º POLIANA FARIA DOS ANJOS 

22º VITORIA KAROLYNE DOS SANTOS IGLEZIAS 

23º GIOVANI FERREIRA NUNES 

24º SIRLENE ALBANI 

25º ANA JULIA SILVA DE SOUSA 

26º WASHINGTON FERNANDES 

27º JOAO VITOR TEIXEIRA DA COSTA 



 

LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES ABAIXO: 

1-  Os candidatos reclassificados deverão enviar novamente toda a documentação exigida 
para a matrícula, conforme item 12.2 do Edital nº 53/2021, mesmo que já tenha enviado algum 
documento anteriormente. Além desses documentos, o candidato deverá preencher e enviar o 
requerimento de matrícula, Anexo I.  

2-  Os documentos deverão ser enviados no período de 20/09/2021 a 22/09/2021 para o e-
mail sisu.mon@ifes.edu.br, preferencialmente em formato PDF. 

3-  É responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma de chamada dos candidatos 
reclassificados, bem como os resultados publicados no site ifes.edu.br. 

4-  Caso a documentação esteja em desacordo com o Edital, documento incompleto, ilegível 
ou corrompido, acarretará o indeferimento do candidato.  

5-  Em caso de indeferimento, o candidato poderá interpor recurso no período de 
24/09/2021 a 26/09/2021, pelo e-mail sisu.mon@ifes.edu.br. 

6-  Em caso de dúvidas, a comunicação poderá ser feita pelo e-mail sisu.mon@ifes.edu.br 
ou pelo telefone/WhatsApp (27) 98119-3758. 

 

DOCUMENTOS LISTADOS NO ITEM 12.2 DO EDITAL Nº 53/2021 

a) Uma das seguintes opções (original digitalizado); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio com carga horária e devidamente assinado pelas 
autoridades competentes, inclusive o número de autorização e/ou registros dessas 
autoridades, e Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

 Declaração original de Conclusão do Ensino Médio, devidamente assinada pelas 
autoridades competentes, sendo que o Histórico Escolar e o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio deverão ser entregues ao Ifes em até 30 (trinta) dias da 
data da matrícula; 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio com base no resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio –ENEM; 

 Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos – ENCCEJA; 

 Certificado do Ensino Médio obtido através de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino. 

b) Certidão civil de nascimento ou casamento (original digitalizado); 

c) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (original digitalizado); 

d) Registro Nacional de Estrangeiros com visto permanente (original digitalizado); 

e) Título de eleitor para maiores de 18 anos(original digitalizado); 

f) Comprovante que votou na última eleição ou certidão de quitação eleitoral (em ambos os 
casos, para maiores de 18 anos). A Certidão de Quitação Eleitoral pode ser obtida através do 
site www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou em um 
cartório eleitoral (original digitalizado); 

g) Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou 
pela Diretoria-Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pela Polícia 
Federal; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham 
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validade como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida 
após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, ou Passaporte (original digitalizado); 

h) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original digitalizado); 

i) 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 (original digitalizado); 

j) 01 (uma) Foto 3x4 digitalizada, anexada no requerimento de matrícula, e 02 (duas) Fotos 3 x 4, 
de frente, recentes e coloridas, com o nome do candidato e curso no verso, escrito em letra de 
forma e à tinta (deverão ser entregues após o retorno das atividades presenciais); 

k) Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com a tradução oficial dos estudos 
feita por um tradutor juramentado, para o aluno que tenha cursado disciplinas no exterior 
(original digitalizado); 

l) Comprovante de Residência (original digitalizado); 

m) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme ANEXO XIV 
 

 



ANEXO I 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

À Coordenadoria de Registros Acadêmicos (Preencher sem abreviaturas com os dados do aluno): 

 

Eu: 

 
Data de Nasc.:_____/__ /_____ 

Nome social: Naturalidade: 

Cor/raça: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Indígena ( ) Parda ( ) Preta Nacionalidade: 

Endereço: 

 

Nº: Complemento: 

Bairro: CEP: 

Cidade/Estado: Procedência: ( ) Urbana ( ) Rural Sexo: ( ) M ( ) 
F 

Com quem reside: ( ) Pais ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Cônjuge ( ) Outros, especificar: 

CPF: Celular: Telefone fixo: Tipo Sanguíneo: 

Profissão: É aluno trabalhador? ( )Sim ( )Não Estado Civil: N.º de filhos: 

Renda per capita familiar (renda total da família dividida pelo nº de pessoas dessa família): 
( ) 0<RFP<=0,5 ( ) 0,5<RFP<=1 ( ) 1,0<RFP<=1,5 ( ) 1,5<RFP<=2,5 ( ) 2,5<RFP<=3,5 ( ) RFP>3,5 

E-mail:                     

                      

Nome da mãe: 

Nome do pai: 

Necessidades específicas: ( ) Deficiência Visual – Cegueira,  ( ) Deficiência Visual - Baixa Visão,   
( ) Deficiência Intelectual,  ( ) Deficiência Auditiva,  ( ) Surdez - Faz uso da Libras? ( ) Sim ( ) Não,  

( ) Surdocegueira,  ( ) Altas habilidades/ Superdotação,   

(  ) Deficiência Múltipla - Especificar: 

( ) Deficiência Física - Especificar: 
( ) Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)/ Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Especificar: 
 

Venho requerer matrícula para o Curso: 

 

Turno: 

A confirmação da matrícula está condicionada a análise e aprovação da documentação comprobatória, 

prevista no Edital. 

 

Montanha – ES, de de 

 

______________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno, se maior, ou responsável 

 


