
Campus: Serra
Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Nome do Candidato Parecer Justificativa

1º VÍTOR FERNANDES DALVI AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula
2º THAYNARA ANDRADE SANTOS AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula
3º MARCOS ANDRE SOEIRO PEREIRA AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula
4º MARCIENY BATISTA LEMOS AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula

5º HELENO JAQUES AC Indeferido

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

Classificaç
ão

Modalidade 
de 

Concorrência

Faltou apresentar os seguintes 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.



6º AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula

7º KAUÃ GOMES CHAGAS AC Indeferido

PEDRO HENRIQUE DO VALLE 
FONTANA

Faltou apresentar os seguintes 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 Certificação do 
Ensino Médio obtida através da realização do Enem ou Encceja ou 
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.
c) 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; ou 
Comprovação de matrícula no 3º ano do Ensino Médio no ano letivo 
de 2021, para os cursos concomitantes com a 3ª série; 
d) Certidão civil de nascimento ou casamento;
h) 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;  
i) 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 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;
j) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
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;  
l) 01 (uma) Foto 3x4 digitalizada, anexada no requerimento de 
matrícula, e 02 (duas) Fotos 3x4, 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);



8º BYANCA ROCHA FRAGA SIMPLÍCIO AC Indeferido

9º ARTHUR PEREIRA ABDON AC Deferido Aguardando homologação de matrícula

10º ANA CAROLINA NOGUEIRA LOBO AC Indeferido

Faltou apresentar os seguintes 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 Certificação do 
Ensino Médio obtida através da realização do Enem ou Encceja ou 
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.
c) 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; ou 
Comprovação de matrícula no 3º ano do Ensino Médio no ano letivo 
de 2021, para os cursos concomitantes com a 3ª série; 
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; 

O Histórico apresentado não atende a letra B do item 12.4.2 do edital 
55/2021. Histórico Escolar do Ensino Médio com carga horária deve 

estar devidamente assinado pelas autoridades competentes, inclusive 
o número de autorização e/ou registros dessas autoridades .

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

p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  



11º GIOVANNA REBELLO BATISTA AC Indeferido

12º MATHEUS DELFINO HAESE AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula
13º HARLEM DANTAS SANTOS AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula

14º AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula

15º MARCOS ROBERTO DA SILVA AC Indeferido

16º RAPHAEL ROSA CARVALHO AC ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

1º THALISSON ALMEIDA PAULA AA1-PPI-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  

RUAN CARLOS GUSS SANTANA DE 
OLIVEIRA

Os documentos apresentados de CNH e CPF não estão legíveis. De 
acordo com o inciso VI do item 12.5 do edital 55/2021: VI. A 
apresentação de documentos rasurados ou cópias ilegíveis ou 
incompletas ou arquivos corrompidos ocasionará indeferimento do 
requerimento, devendo o candidato interpor recurso dentro do prazo 
previsto no cronograma com os acertos necessários. 

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  



2º SAMUEL PEREIRA GREGORIO JUNIOR AA1-PPI-SD Indeferido

3º AA1-PPI-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

O documento apresentado no Anexo II não está de acordo com a 
exigência do edital 55/2021. O Comprovante de escolaridade no 
ensino fundamental, deve ser conforme uma das seguintes opções:
• Histórico Escolar do Ensino Fundamental cursado integralmente em 
escola pública, com carga horária e devidamente assinado pelas 
autoridades competentes, inclusive o nº de autorização e/ou registros 
dessas autoridades. 
• Declaração de Conclusão de Ensino Fundamental cursado 
integralmente em escola pública, conforme modelo do ANEXO X, 
devidamente assinado pelas autoridades competentes (nesse caso é 
obrigatório o original), sendo que o Histórico Escolar deverá
ser entregue ao Ifes em até 30 (trinta) dias da data da matrícula.

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  

MYCAELLA VITTORIA DE SOUZA 
MUNIZ



4º RAFAEL LUCAS DOS SANTOS AA1-PPI-SD Indeferido

5º DANIEL SANTOS LEONARDO AA1-PPI-SD Indeferido

O documento apresentado de conclusão do ensino médio é um 
boletim e não está de acordo com o exigido na letra B do item 12.4.2 
do edital 55/2021. De acordo com o edital, em caso de conclusão do 
ensino médio pelo Encceja é necessário apresentar o Certificado.

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
d) Certidão civil de nascimento ou casamento;
g) Título de eleitor para maiores de 18 anos; 
h) 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;  
i) 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 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;
j) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
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;
l) 01 (uma) Foto 3x4 digitalizada, anexada no requerimento de 
matrícula, e 02 (duas) Fotos 3x4, 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);
n) Comprovante de Residência; 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  
Não apresentou os Anexos I, II e III do edital 55/2021.
Não compareceu à entrevista de verificação da autodeclaração.

Não atende ao pré-requisito do curso: Concomitância com 2º ano do 
Ensino Médio, conforme item 4.1.1 do edital PS 55/2021. Está 

cursando 1º ano do E.M.



1º ROZENILDA GOMES DOS SANTOS AA1-OE-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

2º CARLOS GABRIEL ROSA TRAJANO AA1-OE-SD Indeferido

3º JESSICA JESUS PORTO AA1-OE-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.
1º HENRIQUE SALMI PINHEIRO AA2-PPI-CD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.
1º YASMIM DE ABREU SILVA AA2-PPI-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

O documento apresentado de comprovação escolar é um boletim e 
não está de acordo com o exigido na letra B do item 12.4.2 do edital 
55/2021.

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
d) Certidão civil de nascimento ou casamento;
g) Título de eleitor para maiores de 18 anos; 
h) 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;  
i) 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 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;
j) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
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;
l) 01 (uma) Foto 3x4 digitalizada, anexada no requerimento de 
matrícula, e 02 (duas) Fotos 3x4, 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);
n) Comprovante de Residência; 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  

Não efetuou envio de documentos de cotas exigidos para a 
modalidade, conforme item 13 do edital do  PS 55/2021.



2º PATRÍCIA DOS SANTOS OLIVEIRA AA2-PPI-SD Indeferido

3º AA2-PPI-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

4º JAMILY SANTOS MOTA AA2-PPI-SD Indeferido

1º MATEUS JESUS AMORIM AA2-OE-SD Indeferido

2º RYAN  ALMEIDA DE SÁ ROCHA AA2-OE-SD Indeferido

3º AA2-OE-SD ------ Não efetivou o requerimento da matrícula.

Não atende ao pré-requisito do curso: Concomitância com 2º ano do 
Ensino Médio, conforme item 4.1.1 do edital PS 55/2021. Está 

cursando 1º ano do E.M.

WANDERSON JUNIO MACHADO 
FERREIRA

Não atende ao pré-requisito do curso: Concomitância com 2º ano do 
Ensino Médio, conforme item 4.1.1 do edital PS 55/2021. Está 

cursando 1º ano do E.M.

Faltou apresentar os seguintes documentos de matrícula, conforme 
item 12.4.2 do edital PS 55/2021: 
g) Título de eleitor para maiores de 18 anos; 
h) 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;  
n) Comprovante de Residência; 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
conforme ANEXO XIII;  

Não efetuou envio de documentos de cotas exigidos para a 
modalidade, conforme item 13 do edital do  PS 55/2021.

Não atende ao pré-requisito do curso: Concomitância com 2º ano do 
Ensino Médio, conforme item 4.1.1 do edital PS 55/2021. Está 

cursando 1º ano do E.M.
BÁRBARA LOPES DE MEDEIROS 

CHAVES
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