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ANÁLISE DE RECURSO  AO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO
REGIDO PELO EDITAL Nº 10/2022 DO IFRS CAMPUS FARROUPILHA

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS FARROUPILHA DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), nomeado pela Portaria nº
152/2020-IFRS, de 17 de fevereiro de 2020, DOU de 27 de fevereiro de 2020, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 8.745/93, torna público a análise dos
recursos ao resultado preliminar da seleção para estagiário regido pelo Edital nº 10/2022 do IFRS
Campus Farroupilha.

Candidato(a): MURILO SCALCON DOS SANTOS
Razões do Recurso: “Enviei um currículo com dois cursos que eu havia feito, no último título da
folha está escrito “Cursos”, coloquei meu curso de Informática pela Instituto Mix (InfoMix – Inicial)
e o último que estou concluindo, Inglês (CNA IDIOMAS – Gold 1), entretanto não havia nada
especificando que necessitaria de uma data de entrada e conclusão, até porque ainda não conclui
meu último curso, o de inglês. Peço que analisem novamente, caso necessário colocarei os anos de
entrada e saída aqui junto de uma foto do certificado INFOMIX e um atestado de matrícula da CNA
Idiomas.
InfoMix Inicial: De 2014 até 2015
Cna Idiomas: De 2017 até atualmente com previsão de conclusão em Julho de 2022.”

Resultado: Indeferido.

Justificativa: Não é aceita a inclusão de novos documentos após o encerramento do prazo de
inscrições. Pela análise do currículo, não estão especificados os períodos de realização dos cursos,
além disso, não são na área de opção da vaga. Mesmo não estando descrita esta exigência no
edital, as datas de início e de término dos cursos são requisitos obrigatórios para poder ser
considerados como válidos.

Farroupilha, 20 de abril de 2022.
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Diretor-Geral


