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PROCESSO SELETIVO DO 

GRADUADOS NÃO LICENCIADOS

LISTA DE CANDIDATO

LINK PARA RECURSOS E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IVurqy4 SRZLOf9nGttt9B0ACrdNdt
BX8QzyQnhj1fFn6yw/viewform

CANDIDATO 

Eduarda Veiga Stacke 
 
 
 
 
Fernando Inacio Gonçalves 
do Amaral 
 
 
 
Gislaine Fernanda Coimbra 
Iribarrem 
 
 
 
Gabriel Brasil Lopes 
 
 
 
 
Juliana Corrêa Senna 
 
 
 
 
Gabriela de Oliveira Benites
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PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 
GRADUADOS NÃO LICENCIADOS  

EDITAL 19/2022 

 

DE CANDIDATO(A)S NÃO HOMOLOGADO(A) S

LINK PARA RECURSOS E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IVurqy4 SRZLOf9nGttt9B0ACrdNdt
BX8QzyQnhj1fFn6yw/viewform  

JUSTIFICATIVA  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Fernando Inacio Gonçalves Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Gislaine Fernanda Coimbra Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Gabriela de Oliveira Benites Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 

S  

LINK PARA RECURSOS E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IVurqy4 SRZLOf9nGttt9B0ACrdNdt

 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Leandro da Silva da Silva 
 
 
 
 
Leandro Braz da Costa 
 
 
 
 
Nabel Chivittz Cardoso  
 
 
 
 
Rita Gonçalves Madruga  
 
 
Cristiano Landgraf 
 
 
 
 
Cláudio de Souza Corrales
 
 
 
 
Celso Fernando Rodrigues 
da Silva Junior  
 
 
 
Renata Teixeira Nunes 
 
 
 
 
Milene dos Santos 
Figueiredo  
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 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

 Não atende ao item 1.1.3 do edital

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Cláudio de Souza Corrales Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Celso Fernando Rodrigues Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende ao item 1.1.3 do edital  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Vera Teresinha Silveira de 
Oliveira 
 
 
 
Roberto terra Gonzales  
 
 
 
 
Mabielle Pedra Fanti 
 
 
 
 
Juliane Natália Lima da 
Silva 
 
 
 
Paulo Cesar Ribeiro Aires 
 
 
 
 
Lucilene Gularte Amaral 
 
 
 
 
Ysabelle Silveira da Rocha 
Correa 
 
 
 
Liara Kurtz da Veiga 
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Vera Teresinha Silveira de Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do 
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

Ysabelle Silveira da Rocha  Não atende aos itens  1.1.2,  3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

comprovam as 
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Narrima Anselmo Carneiro
 
 
 
 
Jorce Coelho de Oliveira 
 
 
 
 
Humberto gonzaga telles  
 
 
 
 
Maria Suzana Loureiro dos 
Santos 
 
 
 
Bruno Roswag Machado 
 
 
 
Marcela de Lima Martins 
 
 
 
 
Alexandre Silva Lourenço 
 
 
 
 
Cleber Gondran Castro 
Junior 
 
Marcos Geppert 
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Narrima Anselmo Carneiro Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de G
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Maria Suzana Loureiro dos Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação
 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital

Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 
Não atende ao item 1.1.2  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  

cópia de Diploma de Graduação e 
documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Adriana Machado das 
Neves 
 
 
 
Josiara Novoa 
 
 
 
 
Luisa Macedo Correa 
 
 
 
 
Luciana Martins Santos  
 
 
 
 
Carla Milena Gonçalves 
Fernandes 
 
 
Elisangela Salcedo da 
Cunha  
 
 
 
Roosevelt de Paiva Pinheiro 
Junior  
 
 
 
GLEUBER SIDNEI 
CASTELÃO  
 
 
 
Juliane Natália Lima da 
Silva 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação
 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Roosevelt de Paiva Pinheiro Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Diploma de Graduação 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Alisson Eniberto Bezerra 
Costa 
 
 
 
Giovana Schmitt de Almeida
 
 
 
 
Silvio César das Neves 
Tavares 
 
 
 
Osvaldino Oliveira da Silva
 
 
 
 
Josene Rios Lopes  
 
 
 
 
Karen Cristiane Monteiro 
Duarte Altenbernd  
 
 
 
Antonio Carlos Dutra da 
Silva 
 
 
 
Viviane Rajão Moran 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Giovana Schmitt de Almeida Não atende aos itens 3.3 e  4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Osvaldino Oliveira da Silva Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do 
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Aline Jordana Melo 
Gonçalves  
 
 
 
Ana Letícia Ferraz Nunes 
 
 
 
 
Alex Sander da Costa 
Quadros 
 
 
 
Rosane maria Borges 
Martins  
 
 
 
Elisandra Konflanz Freitas
  
 
 
 
Roger Simões de Souza 
 
 
 
 
Devaldir Ribeiro Truquijo  
 
 
 
 
Mariana Costa de Moraes 
Fernandes  
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que co
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Elisandra Konflanz Freitas Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Mariana Costa de Moraes Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Marcos Nunes Coelho 
 
 
 
 
Luiz Fernando Rodrigues 
Lopes 
 
 
 
Arthur Saldanha Salles 
 
 
Taís Burgo Ferreira Gomes
 
 
 
  
Gláucia Cassahi Marques 
 
 
 
 
Francis Antonio Trevisan 
Fernandes 
 
 
 
Íris Girolometto Ribeiro 
 
 
 
 
Carla Cardoso 
 
 
 
 
Rafael Barenho Alves 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende ao item 4.3 do edital  
 

Taís Burgo Ferreira Gomes Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Gláucia Cassahi Marques  Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3, 4.2 e 4.3 do edital.
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3, 4.2 e 4.3 do edital.  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Michel Clavico Amaral 
  
 
 
 
Ana Cristina Cardoso 
Gomes 
 
 
 
Sandro Ricardo Brito 
Passos 
 
 
 
Luana Machado Farias 
  
 
 
 
Chaiana Cristina de Souza 
Coutinho 
 
Marcy Heli Paiva Rodrigues
 
 
 
  
Aladir Monteiro Barbosa 
Junior  
 
 
 
Roberta Gonçalves 
Rodrigues do Amaral  
 
 
 
Marco Aurélio Frazão Jorge
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Chaiana Cristina de Souza Não atende aos itens 1.1.3,  3.3 e 4.2 do edital.

Marcy Heli Paiva Rodrigues Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Marco Aurélio Frazão Jorge Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 
 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital   
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 

itens 3.3 e 4.2 do edital  
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 1.1.3,  3.3 e 4.2 do edital.  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Mateus Alves Prado 
 
 
 
 
Andréia Gonçalves Garcia
 
 
 
 
Matthews Rocha Mello 
 
 
 
 
EDUARDO PEREIRA 
MARQUES 
 
 
 
Bruna Padilha Da Silva 
 
 
 
 
Daniel Vieira da Rocha 
 
 
 
 
Flávia de Andrade Assis 
  
 
 
 
Marinalva Cardoso dos 
Santos 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Andréia Gonçalves Garcia Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Hadna Susan Rodrigues 
Vanrandorave  
 
 
 
Katrini Libório Pires 
 
 
 
 
Merilyn Escobar de Oliveira
 
 
 
  
Iara Laura de Aragão 
Fernandes 
 
 
 
Luiz CarLos Seabra 
Marques 
 
 
 
Carlise Silveira da Fontoura
 
 
 
 
Rosane Maria Borges 
Martins  
 
 
 
Leila Moura 
 
 
 
 

                                          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Merilyn Escobar de Oliveira Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Carlise Silveira da Fontoura Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e  4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

comprovam as 
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Isabela Godoy Gomide  
 
 
 
 
Icaro Marques Ruela 
 
 
 
 
Scheila da Silva Oliveira 
 
 
 
 
Kleiton de Assis Maciel 
Damasceno 
 
 
 
Marina Morena Aparecida 
Izidoro Rezende 
 
 
 
Hyrmir Alexandre Sousa 
 
 
 
 
Jose Alves Lagoa Junior 
 
 
 
 
Samanta Chiquetti 
 
 
 
Marcelo da Costa Padovani
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Marina Morena Aparecida Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e  4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Marcelo da Costa Padovani Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

ntos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Rafael Pires  
 
 
 
 
Elva Baehr da Silva  
 
 
 
 
Thales Atkinson de Lima 
Soares  
 
 
 
Marlon Cesar Colares Dutra
 
 
 
 
Eliane Vieira Manhago 
 
 
 
 
Drielen Murowaniecki 
Moreira  
 
 
 
Byatriz de Oliveira Gonzales
 
 
 
 
Leonardo Santana 
Benevides 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3, 4.2  e 4.3 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Marlon Cesar Colares Dutra Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do 
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Byatriz de Oliveira Gonzales Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3, 4.2  e 4.3 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

omprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 
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Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

 Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do 
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação, 
currículum e demais documentos que comprovam 
as informações do currículum. 

Débora Bondan de Oliveira Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação
currículum e demais documentos que comprovam 
as informações do currículum. 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Ivo Pinto da Silveira Júnior Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital
Faltou anexar a cópia de Diploma de Graduação e 
demais documentos que comprovam as 
informações do currículum. 

Avia original encontra-se assinada pela comissão de seleção.

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

mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br  

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação, 

demais documentos que comprovam 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação, 

e demais documentos que comprovam 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

Não atende aos itens 3.3 e 4.2 do edital  
cópia de Diploma de Graduação e 

demais documentos que comprovam as 

se assinada pela comissão de seleção. 
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