
Campus: Serra
Curso: Técnico em Automação Industrial

Classificação Nome do Candidato Parecer Justificativa

17º JULIA DA SILVA FREIRE AC Deferido Aguardando homologação de matrícula
18º TATIANA MACEDO NASCIMENTO AC Deferido Aguardando homologação de matrícula
19º HARTHUR HELMER LONGUE AC ----- Não efetuou matrícula
20º ANDRE LUCAS PONTES BARCELLOS AC Deferido Aguardando homologação de matrícula
21º KAMILA DE MATTOS ALVES RIBEIRO AC ----- Não efetuou matrícula

5º MAQUELE ALBINO DOS SANTOS AA1-PPI-SD Indeferido

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA 1ª CHAMADA DE SUPLENTES
EDITAL Nº 55/2021 CURSOS TÉCNICOS MULTICAMPI

Modalidade de 
Concorrência

Faltou apresentar documentos, conforme item 12.4.1: 
o) Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas Salas de Vacinação das 
unidades de saúde municipais (levar a carteira de vacina ao posto de saúde e 
eles emitirão uma declaração). 
p) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme 
ANEXO XIII; 

Faltou apresentar documentos de cotas, conforme item 13.1: 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); 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); 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); 
Autodeclaração Étnico-Racial (anexo III do edital)



6º ALEXANDRE DE JESUS NASCIMENTO AA1-PPI-SD Deferido Aguardando homologação de matrícula
7º LUIZ GUILHERME ALVES DE ALMEIDA AA1-PPI-SD ----- Não efetuou matrícula

8º SÉRGIO NUNES LOPES AA1-PPI-SD Indeferido

3º HENRIQUE MELO PEREIRA AA1-OE-SD ----- Não efetuou matrícula
2º MICHEL FERNANDES LOPES AA2-PPI-CD ----- Não efetuou matrícula

5º KAYO MARTINS DO ROSÁRIO AA2-PPI-SD Indeferido

3º MATEUS SILVA MONTEIRO AA2-OE-SD Deferido Aguardando homologação de matrícula

Faltou apresentar documentos, conforme item 12.4.1: 
i) Documento de identificação civil com foto; 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; 

Faltou apresentar documentos de cotas, conforme item 13.1: Histórico 
Escolar do Ensino Fundamental em Escola Pública ou declaração de conclusão 
de TODO Ensino Fundamental em Escola Pública (conforme Anexo II); 
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); 
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); 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); 
Autodeclaração Étnico-Racial (anexo III do edital)

Documentos de matrícula:
Faltou apresentar documentos, conforme item 12.4.1: 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. 

Documentos de cota: 
Faltou apresentar documentos de cotas, conforme item 13.1:  Histórico 
Escolar do Ensino Fundamental em Escola Pública ou declaração de conclusão 
de TODO Ensino Fundamental em Escola Pública (conforme Anexo II), emitida 
pela escola, assinado pelo responsável da escola.
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