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CAMPUS ALVORADA 

TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - SUBSEQUENTE - TARDE 

 

Processo Seletivo 2018/2  
CHAMADA PÚBLICA 

 
 

Conforme disposto no Edital nº 28/2018 - Cursos Subsequentes, o IFRS Campus Alvorada convoca 
todos os candidatos ao CURSO TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, listados a seguir, 
para comparecerem no Campus Alvorada para a CHAMADA PÚBLICA, conforme segue: 

 
Quantitativo de vagas: 09 

Data de realização da chamada pública: 13 de julho de 2018 

Horário: 14 horas e 30 minutos 

Local: Auditório do IFRS – Campus Alvorada 
Rua Prof. Darcy Ribeiro, 121 – Campos Verdes – Alvorada - RS 

Documentação necessária: Conforme o Edital nº 28/2018 

 

Lista de candidatos aptos para Chamada Pública 
 

 Classificação Geral  

 
38132581 GISLAINE ALMEIDA ALVES 

38132615 NATÁLIA BROUWENSTYN DA ROSA 

38131076 BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

38133183 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 

38133192 GISLAINE NOGUEIRA CARDOSO DE ALMEIDA 

38130858 MARIA JOSÉ ALMEIDA SANTOS 

38133551 ANGELITA GOES DA SILVA 

38130629 MELYANE MORAES SILVA 

38135216 ITAMARATI DE SOUZA GODOY 

38131887 KAUANA CARDOSO RIBEIRO 
 

ATENÇÃO:  
Não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes após o horário de início da reunião. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Conforme Seção 11 do Edital 28/2018: 
11. DA CHAMADA PÚBLICA 

11.1 Cada campus publicará o quantitativo de vagas a serem preenchidas por curso, bem como a 
listagem de candidatos aptos a comparecerem na data, local e horário indicados no site 
ingresso.ifrs.edu.br. 
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11.2 Na chamada pública serão convocados os candidatos que ainda não foram listados nas 
chamadas anteriores e aqueles que foram realocados na condição de acesso universal. 
11.3 Os candidatos que comparecerem à chamada pública, porém que não obtiverem vaga, 
integrarão Lista de Suplentes. 
11.4 A chamada pública consistirá em chamar os candidatos convocados presentes no recinto, na 
hora e data marcadas, para a realização da matrícula, por ordem de classificação do Acesso 
Universal. 
11.5 Somente será permitida a entrada, na chamada pública, do próprio candidato e/ou de seu 
representante legal. 
11.6 Não será permitida a entrada na sala após o horário e data agendados. 
11.7 Somente estarão concorrendo às vagas disponíveis os candidatos presentes na reunião ou 
representados legalmente. 
11.8 Em caso de haver mais candidatos do que vagas, será obedecida a ordem de classificação do 
Acesso Universal. 
11.9 Durante a reunião será efetuada a chamada nominal dos candidatos da lista de chamada 
pública para a realização da matrícula. A chamada será realizada pela ordem de classificação do 
Acesso Universal, até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas ou até não existir mais 
candidatos aptos presentes. 
11.10 Somente efetivará a matrícula o candidato que apresentar, no ato, toda a documentação 
requerida. 
11.11 Se após a chamada pública ainda restarem vagas e não restarem candidatos aprovados para 
serem chamados a ocupá-las, cada campus, de acordo com sua realidade e resultado do seu 
Processo Seletivo, poderá admitir que candidatos aprovados no certame migrem para outros 
cursos/turnos.  
11.12 Não caberá recurso para indeferimentos de matrícula na chamada pública. 
 
 
 

Alvorada, 10 de julho de 2018. 
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