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Aviso de deferimento e/ou indeferimento de inscrições
Edital 479, de 06/12/2021,
06/12/2021, publicado no DOU de 07/12/2021
O(A) Diretor(a) do Câmpus Avaré faz saber aos candidatos abaixo relacionados o deferimento e/ou
indeferimento das inscrições na Área Turismo

Deferidas
Nome do Candidato
Danilo Macruz Inácio
Ewerton Henrique de Moraes
Flora Pereira Flor
Isabela Barbosa Frederico
Jordania de Oliveira Eugenio
Mateus José Alves Pinto
Telma Medeiros Brito
Vanessa Tonelli da Silva

Indeferidas
Nome do Candidato

Motivo

Andrea Amara de Lima Castilho

Não atendeu aos itens do edital; 3) b. Cópia simples do
Histórico da formação exigida na tabela 1.; 5) Currículo
cadastrado na plataforma Lattes, abrangendo: formação,
experiência docente e profissional; 6) Para comprovação de
experiência profissional (de caráter classificatório): itens a. e
b.; 7) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição OU
Certidão de cadastramento no CadÚnico.

Angela Gardin Pareja

Não atendeu aos itens do edital: 7) Comprovante de
pagamento da taxa de inscrição OU Certidão de
cadastramento no CadÚnico. (comprovante de pagamento
precisa constar pago)

Demetrius Rodrigues Knupp

Não atendeu aos itens do edital: 7) Comprovante de
pagamento da taxa de inscrição OU Certidão de
cadastramento no CadÚnico. (comprovante de pagamento
precisa constar pago)

Dianine Censon Lopes

Não atendeu ao item do edital: 2) Cópia simples da Carteira
de Identidade, ou outro documento oficial com foto que
comprove ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de
estrangeiro em situação regular, encaminhar cópia simples
do Registro Nacional de Estrangeiro, ou Cédula de Identidade
de Estrangeiro ou passaporte comprovando o visto
temporário ou o visto permanente de acordo com Lei no
13.445/2017 regulamentada pelo Decreto no 9.199/2017 e
as alterações da legislação vigente; (precisa ser rg ou outro
documento que comprove a nacionalidade)

Dionisio de Almeida Brazo

Não atendeu aos itens do edital: 3) Cópia simples dos
documentos que comprovem a formação exigida, conforme
Tabela 1: b. Cópia simples do Histórico da formação exigida
na tabela 1.

Eliza Feres de Moura Botelho

Não atendeu aos itens do edital: 2) Cópia simples da Carteira
de Identidade, ou outro documento oficial com foto que
comprove ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de
estrangeiro em situação regular, encaminhar cópia simples
do Registro Nacional de Estrangeiro, ou Cédula de Identidade
de Estrangeiro ou passaporte comprovando o visto
temporário ou o visto permanente de acordo com Lei no
13.445/2017 regulamentada pelo Decreto no 9.199/2017 e
as alterações da legislação vigente; (precisa ser rg ou outro
documento que comprove a nacionalidade); 6) Para
comprovação de experiência profissional (de caráter
classificatório): itens a. e b.

Ilário Caubi Fraga de Andrade

Não atendeu ao item do edital: 5) Currículo cadastrado na
plataforma Lattes, abrangendo: formação, experiência
docente e profissional;
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