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EDITAL Nº 029/2022, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

RESULTADO FINAL

2ª ETAPA

INSCRIÇÕES FEMININAS DEFERIDAS

CLASSIFICAÇÃO NOME DA ESTUDANTE MATRÍCULA RESULTADO FINAL

1ª EMILLY REGINALDO DOS
SANTOS 

20231MAIEM0120 CLASSIFICADA PARA  O
NÚMERO DE VAGAS

2ª MILENA REGINALDO DOS
SANTOS 

20231MAIEM0309 CLASSIFICADA PARA  O
NÚMERO DE VAGAS

3ª MARIA EDUARDA AZEREDO
ROCHA OLIVEIRA

20231MAIEM0260 CLASSIFICADA PARA  O
NÚMERO DE VAGAS

4ª ANA CLARA KAUFMANN
KAIKE

20231AGROP1240 CLASSIFICADA PARA  O
NÚMERO DE VAGAS

5ª LAVINIA MARIA SANT'ANA
RODRIGUES

20231AGROP1142 CLASSIFICADA PARA  A
LISTA DE ESPERA

6ª LÍVIA LEITE DE NARDI 20231AGROP1282 CLASSIFICADA PARA  A
LISTA DE ESPERA

7ª LARISSA MERLO ROSSW 20231AGROP1185 CLASSIFICADA PARA  A
LISTA DE ESPERA



INSCRIÇÕES MASCULINAS DEFERIDAS

CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA RESULTADO FINAL

1º
Gianluca Enzo Santos Effgen

de Amorim
20231AGROP1193

CLASSIFICADO PARA  O
NÚMERO DE VAGAS

INSCRIÇÕES FEMININAS INDEFERIDAS

NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA RESULTADO FINAL

ANA LUYZA DINIZ SILVA 20231AGROP1215

Não apresentou recurso: Estudante
relatou que atualmente não mantém
moradia para estudos no Ifes, explicar

no formulário de recurso como ela tem
feito para frequentar as aulas. Caso

esteja morando em alguma residência
para estudo no Ifes, informar o

endereço e enviar o comprovante de
residência, recibo ou contrato de

aluguel. Do pai e da mãe: não
apresentaram as carteiras de trabalho,
os documentos de imposto de renda

nem os comprovantes de renda
conforme item 8 do edital.

ANNA BEATRYS FAJOLY
PEREIRA

20231AGROP0871 Não apresentou recurso: Estudante
relatou que atualmente não mantém
moradia para estudos no Ifes, explicar

no formulário de recurso como ela tem
feito para frequentar as aulas. Caso

esteja morando em alguma residência
para estudo no Ifes, informar o

endereço e enviar o comprovante de
residência, recibo ou contrato de

aluguel. Da estudante: não apresentou
o documento de identificação nem o

CPF, não apresentou a carteira de
trabalho nem o comprovante de renda

conforme item 8 do edital, não
apresentou o Anexo VI do edital; Dos

irmãos: não apresentou os
documentos de identificação, não

apresentou os comprovantes de renda;



Do pai: não apresentou o documento
de identificação nem o CPF, não

apresentou a carteira de trabalho, não
apresentou o documento de imposto

de renda nem o comprovante de renda
conforme item 8 do edital.

FERNANDA RIGO ROCHA 20231AGROP1231

Da mãe: não apresentou o documento
de imposto de renda nem o

comprovante de renda ou de não
renda conforme item 8 do edital. 

KAILANE DOS SANTOS
RODRIGUES 20231AGROP0723

Da mãe: não apresentou o documento
de imposto de renda nem o

comprovante de renda conforme item
8 do edital. Do pai: não apresentou o

documento de imposto de renda
confrme item 8 do edital. Da irmã

Kaieny: não apresentou o documento
de imposto de renda nem o

comprovante de renda conforme item
8 do edital. Não apresentou os

documentos do irmão.

KAMILA DE SOUZA
ALIPRANDI 

20231MAIEM0430

Não apresentou recurso: Estudante
relatou que atualmente não mantém
moradia para estudos no Ifes, explicar

no formulário de recurso como ela tem
feito para frequentar as aulas. Caso

esteja morando em alguma residência
para estudo no Ifes, informar o

endereço e enviar o comprovante de
residência, recibo ou contrato de

aluguel. Não foi possível compreender
o comprovante de renda da mãe da
estudante, devem ser observados os

documentos listados no item 8 do
edital, em caso de dúvidas, entrar em

contato com o Serviço Social pelo
número 27 3259 7810

INSCRIÇÕES MASCULINAS INDEFERIDAS

NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA RESULTADO FINAL

GABRIEL NOBRE
MOROZESKY 

20231TIST0220 Estudante não apresentou o
comprovante de renda do pai



conforme solicitado; o anexo VI do
edital não foi enviado assinado pelo

estudante e responsável 

Santa Teresa, 24 de março de 2023.


