
 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Canoas 

 
EDITAL Nº 71/2018 – IFRS - PROCESSO SELETIVO PROEJA 2019 

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS EM 1ª CHAMADA - CAMPUS CANOAS 

 

Segue, abaixo, classificação em 1ª chamada do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio (PROEJA),                

conforme quadro de vagas e reserva de vagas.  

 

Matrículas da 1ª chamada: 21/01/2019 - Das 15h às 19h 

 

CLASSIFICADOS – ACESSO UNIVERSAL (C1) 

Nome Documentos Necessários para Matrícula 

ADELMO JOÃO LUMERTZ PINTO I – Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou            
certificado de conclusão do Ensino Fundamental obtido por meio do ENCCEJA           
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) -           
original e cópia; 
 
II – Comprovante de quitação com o serviço militar, se candidato do sexo             
masculino com idade entre 18 e 45 anos - original e cópia simples; 
 
III – Título de Eleitor – original e cópia; 
 
IV – CPF – original e cópia; 
 
V – Documento de Identidade – original e cópia; 
 
VI – Uma foto 3x4, que poderá ser entregue até o primeiro dia de aula; 
 
VII – Cópia de comprovante de residência (luz, água ou telefone) – (Na falta              
deste documento no nome do estudante, apresentar declaração de residência          
- Anexo VI do Edital); 
 
VIII – Termo de autorização de uso de imagem (Anexo V do Edital). 
 

ALVARIM CABELEIRA CUNHA JUNIOR 

CLECI BRIZOLA PALAGI 

DOUGLAS MALDONADO ROSSATO 

EDLAINE MACHADO RAMIRES 

ELISIANE DE MIRANDA MAIER 

GRAZIELE DA ROSA VOQUE 

JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA 

JOSIANE FERREIRA DOS ANJOS 

LEONARDO BARBOSA SOUCEDO 

LETÍCIA SANTOS DA SILVEIRA 

MARCELO LIEDER PINTO DE ABREU 

MARIA ALICE FONTOURA DA SILVA 

MARIA DE FÁTIMA SILVA DA SILVA 

MARINA BEATRIZ LANGER FRANKE 

MICHELE DUARTE DA SILVA 

NADIR FÁTIMA CAMPOS DE AZEVEDO 

SELMA DIEHL OURIQUE 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Canoas 

Rua Dra. Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870  | Igara III | Canoas – RS | 92412-240 
Fone: 51 3415-8200 | www.canoas.ifrs.edu.br 

https://ifrs.edu.br/editais/edital-no-71-de-21-de-novembro-de-2018-processo-seletivo-de-ingresso-discente-nos-cursos-tecnicos-integrados-a-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-do-ifrs-semestre-2019-1/
https://ifrs.edu.br/editais/edital-no-71-de-21-de-novembro-de-2018-processo-seletivo-de-ingresso-discente-nos-cursos-tecnicos-integrados-a-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-do-ifrs-semestre-2019-1/


 

 

CLASSIFICADO – RI + PPI (C3) 

Nome Documentos Necessários para Matrícula 

WILSON LUIZ ANDRADE CONRADO 
I – Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou            
certificado de conclusão do Ensino Fundamental obtido por meio do ENCCEJA           
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) -           
original e cópia; 
 
II – Comprovante de quitação com o serviço militar, se candidato do sexo             
masculino com idade entre 18 e 45 anos - original e cópia simples; 
 
III – Título de Eleitor – original e cópia; 
 
IV – CPF – original e cópia; 
 
V – Documento de Identidade – original e cópia; 
 
VI – Uma foto 3x4, que poderá ser entregue até o primeiro dia de aula; 
 
VII – Cópia de comprovante de residência (luz, água ou telefone) – (Na falta              
deste documento no nome do estudante, apresentar declaração de         
residência - Anexo VI do Edital); 
 
VIII – Termo de autorização de uso de imagem (Anexo V do Edital); 
 
IX - Relação de Documentos Necessários para a matrícula por reserva de            
vagas (renda inferior) - Anexo I do Edital (Retificado). 
 
→ LER OBSERVAÇÃO AO FINAL DO DOCUMENTO 

 

 

 

 

CLASSIFICADOS – RI (C5) 

Nome Documentos Necessários para Matrícula 

ANDRESSA ISABEL DE LIMA RIBEIRO I – Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou            
certificado de conclusão do Ensino Fundamental obtido por meio do ENCCEJA           
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) -           
original e cópia; 
 
II – Comprovante de quitação com o serviço militar, se candidato do sexo             
masculino com idade entre 18 e 45 anos - original e cópia simples; 
 
III – Título de Eleitor – original e cópia; 
 
IV – CPF – original e cópia; 
 
V – Documento de Identidade – original e cópia; 
 
VI – Uma foto 3x4, que poderá ser entregue até o primeiro dia de aula; 
 
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA →  

DIÊNIFER DA ROSA CARDOSO 

EVELIN SILVA DA SILVA 

JOICE ADRIANE LOPES DE LIMA 

MATHEUS ROSA CARDOSO 

MERYEN FERREIRA DAS CHAGAS 

RAFAELA SCHEIBLER DOS SANTOS 

RENATO DA SILVA ROSA 

RODRIGO PAZ PAROLI 

WILIAM A. DA SILVA OLIVEIRA 
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VII – Cópia de comprovante de residência (luz, água ou telefone) – (Na falta              
deste documento no nome do estudante, apresentar declaração de         
residência - Anexo VI do Edital); 
 
VIII – Termo de autorização de uso de imagem (Anexo V do Edital); 
 
IX - Relação de Documentos Necessários para a matrícula por reserva de            
vagas (renda inferior) - Anexo I do Edital (Retificado). 

 

 

CLASSIFICADO – PcD (C10) 

Nome Documentos Necessários para Matrícula 

ÉMERSON PREUSS COSTA I – Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou            
certificado de conclusão do Ensino Fundamental obtido por meio do ENCCEJA           
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) -           
original e cópia; 
 
II – Comprovante de quitação com o serviço militar, se candidato do sexo             
masculino com idade entre 18 e 45 anos - original e cópia simples; 
 
III – Título de Eleitor – original e cópia; 
 
IV – CPF – original e cópia; 
 
V – Documento de Identidade – original e cópia; 
 
VI – Uma foto 3x4, que poderá ser entregue até o primeiro dia de aula; 
 
VII – Cópia de comprovante de residência (luz, água ou telefone) – (Na falta              
deste documento no nome do estudante, apresentar declaração de         
residência - Anexo VI do Edital); 
 
VIII – Termo de autorização de uso de imagem (Anexo V do Edital); 
 
IX - Laudo Médico original com a Classificação Internacional de Doença (CID),            
conforme item 9.8 do Edital. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

De acordo com o item 9.1 do Edital: “De acordo com a Instrução Normativa IFRS nº 10/2017, as/os                  

candidatas/candidatos que se autodeclararem negras/negros (pretas/pretos ou pardas/pardos) no ato da           

inscrição, caso aprovadas/aprovados, deverão ter, antes da matrícula, a veracidade de sua autodeclaração             

confirmada por uma comissão específica do IFRS por meio de entrevista com a presença da/do               

própria/próprio candidata/candidato.” 

03/01/2019 - Publicação no site dos horários e datas das bancas de heteroidentificação (verificação da               

condição declarada pela candidata/candidato de negra/negro (preta/preto, parda/pardo). 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA →  
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Suplentes em ordem e classificação geral: 

1. Ana Cristina Mayer dos Santos 

2. Maurício dos Santos Silva 

3. Nicolas Cardoso Zynich 

4. Bruna da Silva Pereira 

 

Divulgação dos nomes em 2ª chamada: 24/01/2019 

Matrículas da 2ª chamada: 28/01/2019, das 15h às 19h. 

 

 

Divulgação dos nomes em 3ª chamada: 31/01/2019 

Matrículas da 3ª chamada: 04/02/2019, das 15h às 19h. 

 

 

 

 

Canoas, 20 de dezembro de 2018 
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