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 1º RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA AUXÍLIOS ESTUDANTIS -  1ª ETAPA 

1) O(a) estudante com documentação incompleta deverá buscar na DIREÇÃO do 

Câmpus a relação de documento(s) pendente(s), devendo entregá-lo(s) dentro do 

PRAZO para RECURSOS, em envelope lacrado, juntamente com o FORMULÁRIO DE 

RECURSO (ANEXO K), preenchido e assinado, constando a justificativa do motivo pelo 

qual não entregou o(s) documento(s) no prazo de inscrição. 

 2) O período de RECURSO, para complementação da documentação, é das 13h às 22h 

dos dias 31 de março e 1º  de abril  e das 08h às 12h do dia 02 de abril de 2015.  

PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

001 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

002 Sem pendências 

003 Sem pendências 

004 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

005 Sem pendências 

006 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

007 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

008 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso                                                                                            
Entrevista: 1º de abril às 18h na Sala 01. 

009 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

010 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso                                                                                             
Entrevista:  1º de abril às 17h  na Sala 01. 
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011 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

012 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

013 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso.                                                                                               
Entrevista dia 06 de abril às 18h Na Sala 01 

014 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

015 Sem pendências 

016 Sem pendências 

017 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

018 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

019 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

020 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso 

021 Sem pendências 

022 
Documentação incompleta. Solicite na Direção a relação de documentos 

que deverão ser entregues no prazo de recurso.                                                                                                 

 
Alvorada, 31 de março de 2015 

 
 

Guilherme Brandt de Oliveira 
Diretor de Ensino 
Portaria 393/2014 

IFRS – Câmpus Alvorada 
 


