
EDITAL Nº 41/2022 – PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA
EM SISTEMAS PARA INTERNET DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA CAPIXABA - UnAC-IFES 

O Diretor-Geral do Campus Serra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo (Campus Serra do Ifes) em parceria com o Centro de Referência em Formação e
em Educação a Distância (Cefor - Ifes), no uso de suas atribuições legais e de acordo com as
disposições  da  legislação  pertinente  torna  pública Classificação  preliminar  e  resultado  da
análise  documental  do Edital  41/2022 -  Processo Seletivo para  o Curso  de Graduação  Em
Tecnologia em Sistemas para Internet do Programa Universidade Aberta Capixaba – Unac-Ifes:

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL  -  POLO MANTENÓPOLIS

Modalidade 2 – Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

ELAINE DE ASSIS LOPES INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Certidão de registro do consulado ou 
protocolo de solicitação ou Registro Nacional 
Migratório, para estrangeiros. /Título de eleitor 
/Quitação eleitoral/Declaração de equivalência de 
estudos feitos no exterior /Comprovante de 
Residência /Declaração de Atualização Vacinal 
emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 
saúde municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade), b (Certidão civil de 
nascimento ou casamento), d (Título de eleitor 
e Comprovante que votou na última eleição 
para maiores de 18 anos), h (Comprovante de 
Residência), i (Declaração de Atualização 
Vacinal), j (ANEXO II - Requerimento de 
matrícula ), k (Boletim Individual de Notas da 
edição do ENEM a partir de 2010), e l (ANEXO 
XI - Declaração de Ciência das Atividades 
Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 do 
Edital 41.2022, e os documentos exigidos no 
ANEXO VI (renda familiar); ANEXO VII (escola 
pública); ANEXO III (Autodeclaração étnico-
racial); e ANEXO IV (Declaração de 
pertencimento étnico – Somente para 
autodeclarados indígenas); e declaração da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
reconhecendo a comunidade indígena ou 
comprovante de residência em comunidade 
indígena (Somente para autodeclarados 
indígenas), conforme previsto no item 6.1.2 do 
Edital 41.2022.

0

JHONATHAN SANTANA 
MARIANO DOS SANTOS

INDEFERIDO Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade – documentos completos, sem 
cortes), h (Comprovante de Residência - 
legível), i (Declaração de Atualização Vacinal), j 
(ANEXO II - Requerimento de matrícula), k 
(Boletim Individual de Notas da edição do 
ENEM a partir de 2010), e l (ANEXO XI - 
Declaração de Ciência das Atividades 

0



escolhida/

Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 do 
Edital 41.2022, e os documentos exigidos no 
ANEXO VI (renda familiar); ANEXO VII (escola 
pública); ANEXO III (Autodeclaração étnico-
racial); e ANEXO IV (Declaração de 
pertencimento étnico – Somente para 
autodeclarados indígenas); e declaração da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
reconhecendo a comunidade indígena ou 
comprovante de residência em comunidade 
indígena (Somente para autodeclarados 
indígenas), conforme previsto no item 6.1.2 do 
Edital 41.2022.

ALICE GOMES FERREIRA INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Declaração de Atualização Vacinal 
emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 
saúde municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: e (Documento 
de identificação civil com foto - sem corte), i 
(Declaração de Atualização Vacinal), j (ANEXO II
- Requerimento de matrícula), k (Boletim 
Individual de Notas da edição do ENEM a partir 
de 2010), e l (ANEXO XI - Declaração de Ciência 
das Atividades Presenciais no Polo do Curso) do
item 5.2 do Edital 41.2022, e os documentos 
exigidos no ANEXO VI (renda familiar); ANEXO 
VII (escola pública); ANEXO III (Autodeclaração 
étnico-racial); e ANEXO IV (Declaração de 
pertencimento étnico – Somente para 
autodeclarados indígenas); e declaração da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
reconhecendo a comunidade indígena ou 
comprovante de residência em comunidade 
indígena (Somente para autodeclarados 
indígenas), conforme previsto no item 6.1.2 do 
Edital 41.2022.

0

HIGOR GUIMARÃES 
BRANDÃO RANGEL

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Certidão de registro do consulado ou 
protocolo de solicitação ou Registro Nacional 
Migratório, para estrangeiros. /Título de eleitor 
/Quitação eleitoral/Documento de identificação 
civil com foto/Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/Comprovante de Residência /Anexo II – 
Requerimento de matrícula/ANEXO XI - Declaração 
de Ciência das Atividades Presenciais no Polo do 
Curso /Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

0

Modalidade 4 – Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, que Não se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas,
com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

EMIDIO ALMEIDA INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Título de eleitor /Quitação 
eleitoral/Comprovante de Residência /Declaração 
de Atualização Vacinal emitida pelas Salas de 
Vacinação das unidades de saúde municipais ou 
Conecte SUS (menores de 18 anos)/Anexo II – 
Requerimento de matrícula/ANEXO XI - Declaração 
de Ciência das Atividades Presenciais no Polo do 
Curso /Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas a (Comprovação 
de escolaridade), b (Certidão civil de 
nascimento ou casamento), d (Título de eleitor 
e Comprovante que votou na última eleição 
para maiores de 18 anos), h (Comprovante de 
Residência), i (Declaração de Atualização 
Vacinal), j (ANEXO II - Requerimento de 
matrícula), k (Boletim Individual de Notas da 
edição do ENEM a partir de 2010) e l (ANEXO XI
- Declaração de Ciência das Atividades 
Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 e os 
documentos exigidos no ANEXO VI (renda 
familiar); e no ANEXO VII (escola pública), 
conforme previsto no item 6.1.4 do Edital 
41.2022.

0

RAYFRAN NADREY 
REMIGIO DE SÁ

INDEFERIDO Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Certidão de registro do consulado ou 
protocolo de solicitação ou Registro Nacional 
Migratório, para estrangeiros. /Título de eleitor 
/Quitação eleitoral/Documento de identificação 
civil com foto/Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/Declaração de equivalência de estudos feitos 

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade), b (Certidão civil de 
nascimento ou casamento), c (Certidão de 
registro do consulado ou protocolo de 
solicitação ou Registro Nacional Migratório, 
para estrangeiros), d (Título de eleitor e 
Comprovante que votou na última eleição para 
maiores de 18 anos), e (Documento de 

0



no exterior /Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

identificação civil com foto), f (Cadastro de 
Pessoa Física – CPF), g (Declaração de 
equivalência de estudos feitos no exterior, para
o candidato que tenha cursado disciplinas no 
exterior), h (Comprovante de Residência), i 
(Declaração de Atualização Vacinal), j (ANEXO II
- Requerimento de matrícula), k (Boletim 
Individual de Notas da edição do ENEM a partir 
de 2010) e l (ANEXO XI - Declaração de Ciência 
das Atividades Presenciais no Polo do Curso) do
item 5.2 do Edital 41.2022 e os documentos 
exigidos no ANEXO VI (renda familiar); e no 
ANEXO VII (escola pública), conforme previsto 
no item 6.1.4 do Edital 41.2022.

TELMO BITTENCOURT INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Certidão de registro do consulado ou 
protocolo de solicitação ou Registro Nacional 
Migratório, para estrangeiros. /Título de eleitor 
/Quitação eleitoral/Documento de identificação 
civil com foto/Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/Declaração de equivalência de estudos feitos 
no exterior /Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade), b (Certidão civil de 
nascimento ou casamento), c (Certidão de 
registro do consulado ou protocolo de 
solicitação ou Registro Nacional
Migratório, para estrangeiros), d (Título de 
eleitor e Comprovante que votou na última 
eleição para maiores de 18 anos), e 
(Documento de identificação civil com foto), f 
(Cadastro de Pessoa Física – CPF), g (Declaração
de equivalência de estudos feitos no exterior, 
para o candidato que tenha cursado disciplinas 
no exterior), h (Comprovante de Residência ), i 
(Declaração de Atualização Vacinal), k (Boletim 
Individual de Notas da edição do ENEM a partir 
de 2010), e l (ANEXO XI - Declaração de Ciência 
das Atividades Presenciais no Polo do Curso) do
item 5.2 e os documentos exigidos no ANEXO 
VI (renda familiar); e no ANEXO VII (escola 
pública), conforme previsto no item 6.1.4 do 
Edital 41.2022.

0

MANUEL LAURINDO 
VERNECK JUNIOR

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Documento de identificação civil com 
foto/Comprovante de Residência /Documentação 
exigida para a modalidade escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: d (Título de 
eleitor), e (Documento de identificação civil 
com foto), h (Comprovante de Residência - 
legível), e k (Boletim Individual de Notas da 
edição do ENEM a partir de 2010) do item 5.2 
do Edital 41.2022, e os documentos exigidos no
ANEXO VI (renda familiar) e no ANEXO VII 
(escola pública), conforme previsto no item 
6.1.2 do Edital 41.2022.

0

Modalidade 6 – Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas,
independentemente da renda familiar.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

CAROLINE DOS SANTOS 
GARCIA

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Documentação exigida para a 
modalidade escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade – histórico do Ensino Médio) 
do item 5.2 do Edital 41.2022 e ANEXO VII 
(escola pública), conforme previsto no item 
6.1.2 do Edital 41.2022.

624,45

MARCOS MARTINS DA 
SILVA

INDEFERIDO
Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Documentação exigida para a 
modalidade escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto no item 6.1.2 do Edital 
41.2022: ANEXO III (Autodeclaração étnico-
racial), ANEXO IV (Declaração de 
pertencimento étnico – Somente para 
autodeclarados indígenas); e declaração da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
reconhecendo a comunidade indígena ou 
comprovante de residência em comunidade 
indígena (Somente para autodeclarados 
indígenas).

433,5

Modalidade 7 – Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, que não se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas,
independentemente da renda familiar e pessoa com deficiência.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

ALEXANDRE SANTOS DA 
CRUZ

INDEFERIDO Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação

0



escolaridade/Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

de escolaridade), h (Comprovante de 
Residência), i (Declaração de Atualização 
Vacinal), k (Boletim Individual de Notas da 
edição do ENEM a partir de 2010), e l (ANEXO 
XI - Declaração de Ciência das Atividades 
Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 e os 
documentos exigidos no ANEXO VII (escola 
pública) e no ANEXO V (pessoa com 
deficiência), conforme previsto no item 6.1.7 
do Edital 41.2022.

ANTÔNIO ULISSES 
GONDIM DA SILVA

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Título de eleitor /Quitação 
eleitoral/Declaração de equivalência de estudos 
feitos no exterior /Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade), b (Certidão civil de 
nascimento ou casamento), c (Certidão de 
registro do consulado ou protocolo de 
solicitação ou Registro Nacional Migratório, 
para estrangeiros), d (Título de eleitor e 
Comprovante que votou na última eleição para 
maiores de 18 anos), e (Documento de 
identificação civil com foto – verso da CNH), g 
(Declaração de equivalência de estudos feitos 
no exterior, com a tradução oficial dos estudos 
feita por um tradutor juramentado, para o 
candidato que tenha cursado disciplinas no 
exterior), h (Comprovante de Residência), i 
(Declaração de Atualização Vacinal), j (ANEXO II
- Requerimento de matrícula ), k (Boletim 
Individual de Notas da edição do ENEM a partir 
de 2010), e l (ANEXO XI - Declaração de Ciência 
das Atividades Presenciais no Polo do Curso) do
item 5.2 do Edital 41.2022, e os documentos 
exigidos no ANEXO VII (escola pública) e ANEXO
V (pessoa com deficiência), conforme previsto 
no item 6.1.2 do Edital 41.2022.

0

Modalidade 8 – Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, que não se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas,
independentemente da renda familiar.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

MATEUS DE ALMEIDA 
ROMUALDO

DEFERIDO 570,3

SOFFIA DE JESUS 
MARTINS

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: j (ANEXO II - 
Requerimento de matrícula), e l (ANEXO XI - 
Declaração de Ciência das Atividades 
Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 do 
Edital 41.2022

546,48

RENILSON TONINI DA 
SILVA

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Certidão de registro do consulado ou 
protocolo de solicitação ou Registro Nacional 
Migratório, para estrangeiros. /Título de eleitor 
/Quitação eleitoral/Documento de identificação 
civil com foto/Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/Comprovante de Residência /Anexo II – 
Requerimento de matrícula/ANEXO XI - Declaração 
de Ciência das Atividades Presenciais no Polo do 
Curso /Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

0

Modalidade 9 – Candidatos de Ampla Concorrência.

CANDIDATO SITUAÇÃO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DA

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO NA

MODALIDADE
MEDIA

PONDERADA

JOSE LERCIO DA SILVA DEFERIDO 629,85

PEDRO RODRIGUES 
SANTOS

DEFERIDO 615,15

MATEUS RODRIGUES 
SANTOS

DEFERIDO 560,55

KARLA DOS SANTOS 
GARCIA

DEFERIDO 536,68

VICTOR HUGO MOTA 
BATISTA

DEFERIDO 529,43



ROBERTO MARLON 
MONTEIRO BRAGA

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Declaração de Atualização Vacinal 
emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 
saúde municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Histórico 
Escolar do Ensino Médio), i (Declaração de 
Atualização Vacinal), j (ANEXO II - 
Requerimento de matrícula), e l (ANEXO XI - 
Declaração de Ciência das Atividades 
Presenciais no Polo do Curso) do item 5.2 do 
Edital 41.2022.

494,13

JULIA BATISTA DO 
NASCIMENTO

DEFERIDO 491,1

MARLON NUNES 
FERNANDES

DEFERIDO 439,13

LUCAS FIDELES CHAVES INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovante de Residência 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas h (comprovante 
de Residência) e k (Boletim Individual de Notas 
da edição do ENEM a partir de 2010), conforme
previsto no item 5.2 do Edital 41/202

0

YASMIN FIDELES CHAVES INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovante de Residência 
/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas h (comprovante 
de Residência) e k (Boletim Individual de Notas 
da edição do ENEM a partir de 2010), conforme
previsto no item 5.2 do Edital 41/202

0

ÍCARO AMADEU BUENO 
MARTINEZ

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovante de Residência 
/Declaração de Atualização Vacinal emitida pelas 
Salas de Vacinação das unidades de saúde 
municipais ou Conecte SUS (menores de 18 anos)/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: d (Título de 
eleitor - verso do título), h (Comprovante de 
Residência - legível), i (Declaração de 
Atualização Vacinal), k (Boletim Individual de 
Notas da edição do ENEM a partir de 2010), e l 
(ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso - sem 
cortes) do item 5.2 do Edital 41.2022.

0

GLEYCE YASMIN 
ALBUQUERQUE 
CARVALHO

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Comprovação de 
escolaridade/Certidão civil (nascimento ou 
casamento)/Título de eleitor /Quitação 
eleitoral/Documento de identificação civil com 
foto/Cadastro de Pessoa Física – CPF/Comprovante 
de Residência /Declaração de Atualização Vacinal 
emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 
saúde municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Anexo II – Requerimento de 
matrícula/ANEXO XI - Declaração de Ciência das 
Atividades Presenciais no Polo do Curso /

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: a (Comprovação
de escolaridade – histórico do Ensino Médio), b
(Certidão civil de nascimento ou casamento), d 
(Título de eleitor e Comprovante que votou na 
última eleição para maiores de 18 anos), e 
(Documento de identificação civil com foto), f 
(Cadastro de Pessoa Física – CPF), h 
(Comprovante de Residência), i (Declaração de 
Atualização Vacinal), j (ANEXO II - 
Requerimento de matrícula ), k (Boletim 
Individual de Notas da edição do ENEM a partir 
de 2010), e l (ANEXO XI - Declaração de Ciência 
das Atividades Presenciais no Polo do Curso) do
item 5.2 do Edital 41.2022.

0

AILSON FERREIRA DE 
SOUSA

INDEFERIDO

Documento(s) ausente(s), incompleto(s) e/ou 
ilegível(eis): Declaração de Atualização Vacinal 
emitida pelas Salas de Vacinação das unidades de 
saúde municipais ou Conecte SUS (menores de 18 
anos)/Documentação exigida para a modalidade 
escolhida/

Faltou apresentar a documentação obrigatória, 
conforme previsto nas alíneas: i (Declaração de 
Atualização Vacinal), e k (Boletim Individual de 
Notas da edição do ENEM a partir de 2010) do 
item 5.2 do Edital 41.2022.

0

Vitória – ES, 30 de junho de 2022.

Gilmar Luiz Vassoler
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