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Aviso de deferimento e/ou indeferimento de inscriçõesAviso de deferimento e/ou indeferimento de inscrições
Edital Edital 479 de 06/12/2021479 de 06/12/2021, publicado no DOU de , publicado no DOU de 07/12/202107/12/2021

O(A) Diretor(a) do Câmpus Catanduva faz saber aos candidatos  abaixo relacionados o deferimento
e/ou indeferimento das inscrições na Área Mecânica II (AC)Mecânica II (AC)

DeferidasDeferidas

Nome do CandidatoNome do Candidato

  ANDREZA SOUSA RIBEIROANDREZA SOUSA RIBEIRO

  EDSON BASSIEDSON BASSI

  LEANDRO HENRIQUE PEREIRALEANDRO HENRIQUE PEREIRA

  JOÃO FIORE PARREIRA LOVOJOÃO FIORE PARREIRA LOVO

MATHEUS MAIA BERALDOMATHEUS MAIA BERALDO

WILLIAN ROBSON BEGNOSSI DO NASCIMENTOWILLIAN ROBSON BEGNOSSI DO NASCIMENTO

IndeferidasIndeferidas

Nome do CandidatoNome do Candidato MotivoMotivo

  GUILHERME BUGATTI DOS SANTOSGUILHERME BUGATTI DOS SANTOS
Não atendeu ao subitem “3.b.” do item 4.4Não atendeu ao subitem “3.b.” do item 4.4
do Edital, onde diz: “Cópia simples dodo Edital, onde diz: “Cópia simples do
Histórico da formação exigida na tabela 1”Histórico da formação exigida na tabela 1”

  GUSTAVO SATORU TAKEYAGUSTAVO SATORU TAKEYA
Não atendeu ao subitem “3.b.” do item 4.4Não atendeu ao subitem “3.b.” do item 4.4
do Edital, onde diz: “Cópia simples dodo Edital, onde diz: “Cópia simples do
Histórico da formação exigida na tabela 1”Histórico da formação exigida na tabela 1”

  JÉSSICA MARTHA NUNESJÉSSICA MARTHA NUNES

Não atendeu ao subitem 2 do item 4.4, “Não atendeu ao subitem 2 do item 4.4, “
Cópia simples da Carteira de Iden dade, ouCópia simples da Carteira de Iden dade, ou
outro documento oficial com fotooutro documento oficial com foto
q u e q u e comprove ser brasileiro nato oucomprove ser brasileiro nato ou
naturalizado”naturalizado”

  RAFAEL PAGIOSSI SALVADORRAFAEL PAGIOSSI SALVADOR

Não atendeu aos subitens 2 do item 4.4, “Não atendeu aos subitens 2 do item 4.4, “
Cópia simples da Carteira de Iden dade, ouCópia simples da Carteira de Iden dade, ou
outro documento oficial com foto queoutro documento oficial com foto que
comprove ser brasileiro nato oucomprove ser brasileiro nato ou
naturalizado”, e subitem 3 “diploma (frentenaturalizado”, e subitem 3 “diploma (frente
e verso)” de formação con da na Tabela 1e verso)” de formação con da na Tabela 1
e “Cópia simples do Histórico da formaçãoe “Cópia simples do Histórico da formação
exigida na tabela 1”.exigida na tabela 1”.



RAFAEL SAYAMARAFAEL SAYAMA
Não atendeu ao subitem 3.b. do item 4.4 doNão atendeu ao subitem 3.b. do item 4.4 do
Edital, onde diz: “Cópia simples doEdital, onde diz: “Cópia simples do
Histórico da formação exigida na tabela 1”Histórico da formação exigida na tabela 1”

RENATO TREVILATORENATO TREVILATO

Não atendeu ao subitem 3.a do item 4.4,Não atendeu ao subitem 3.a do item 4.4,
cópia simples do “Diploma (frente e verso)cópia simples do “Diploma (frente e verso)
ou documento formal expedido pelaou documento formal expedido pela
ins tuição de ensino responsável queins tuição de ensino responsável que
declare expressamente a conclusão efe vadeclare expressamente a conclusão efe va
de curso reconhecido pelo MEC”.de curso reconhecido pelo MEC”.

Catanduva, 6 de janeiro de 2022

Guilherme Felipe Florêncio

Diretor(a) Geral em exercício do Câmpus Catanduva
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