
 

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRANPORTE DO MUNICÍPIO DE 

OTACÍLIO COSTA/SC 

LEI MUNICIPAL 288/2022 E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

 

EDITAL  009/2022 

 

O Município de Otacílio Costa, através da Comissão Especial nomeada pela Portaria 

n.094/2022 faz saber a todos os interessados que se acha aberto o Edital de seleção 

para concessão de 350 (trezentos e cinquenta) bolsas transporte no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) cada, para os estudantes que residem em Otacílio Costa e se 

deslocam aos municípios de Lages e Curitibanos, nos termos da Lei Municipal n. 

288/2022 e suas alterações posteriores. 

 

1. DA INSCRIÇÃO:  

Poderão inscrever-se no Programa Transporte Escolar os alunos que:  

I. Residirem em Otacílio Costa;  

II. Alcançarem 70% de aprovação e frequência nas disciplinas cursadas no semestre 

anterior – exceto matriculados no primeiro semestre. 

III. Estejam regularmente matriculados em cursos de graduação ou cursos de nível 

Médio- Profissionalizantes, na forma presencial, abrangidos pela cidade de Lages e 

Curitibanos  

Parágrafo único: Serão concedidas 350 (trezentos e cinquenta) bolsas transporte no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, e, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, 

se, após regular edital de cadastramento o número de estudantes superar 350 

inscritos deferidos, serão classificados e beneficiados com a bolsa transporte aqueles 

com menor renda, aguardando em cadastro de reserva os demais. 

 

1.1 DO CRONOGRAMA  

1.1.1 O processo público de seleção realizar-se-á de acordo com o cronograma 

apresentado a seguir: 



 

 

 
 

INSCRIÇÕES 10 a 15 de junho – presencial na 

Secretaria de Educação  

10 a 19 de junho – via googleforms 

(https://forms.gle/qAsG3FVMG2YibdAr9)  

PUBLICAÇÕES DA LISTA 

PRELIMINAR 

20 de junho 

(no site da Prefeitura) 

www.otaciliocosta.sc.gov.br 

PRAZO DE RECURSO QUANTO AS 

INCRIÇÕES INABILITADAS 

21 de junho - o recurso deve ser 

protocolado na secretaria de educação 

das 14h00 às 17 h00. 

RESPOSTA DOS RECURSOS 

QUANTO ÀS INSCRIÇÕES 

INABILITADAS  

 23 de junho (no site da Prefeitura) 

www.otaciliocosta.sc.gov.br 

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL  DOS 

BENEFICIADOS 

24 de junho - às 20h00 (no site da 

Prefeitura) www.otaciliocosta.sc.gov.br) 

 

1.1.2 No período de inscrição estabelecido no item 1.1.1 o estudante interessado 

poderá inscrever-se pelo google forms através do link 

https://forms.gle/qAsG3FVMG2YibdAr9) ou presencialmente, na Secretaria Municipal 

de Educação, durante seu horário de atendimento; 

1.1.2.1 Ao fazer a inscrição, o estudante está declarando ter lido, compreendido e 

aceito as condições contidas neste Edital, como também na Lei nº 288 de 2022 e 

alterações posteriores, que constitui parte integrante das normas que regem o 

presente processo.  

1.1.3 Após o período de inscrição, análise da documentação e publicação no site 

www.otaciliocosta.sc.gov.br  da relação de estudantes, este terá o prazo para entrar 

com recurso através de protocolo para revisão, conforme cronograma deste edital. 

1.1.4 O estudante que não apresentar a documentação necessária no prazo exigido 

no item 1.1.1 terá sua inscrição indeferida definitivamente. 

 



 

 

 
 

2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INCRIÇÃO: 

2.1 Junto a inscrição – formulário anexo, que poderá ocorrer presencialmente na 

Secretaria de Educação ou via googleforms no link 

https://forms.gle/qAsG3FVMG2YibdAr9,  o estudante deve anexar os seguintes 

documentos: 

 

I - Cópia do RG e CPF; 

 

II - Cópia de título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, para a comprovação 

da condição de cidadão otaciliense; 

 

III - Comprovante de residência que consistirá em cópia de fatura de água ou energia 

elétrica em seu nome ou em nome de algum membro de seu grupo familiar; 

 

IV - Cópia do comprovante de matrícula em curso de nível superior ou 

profissionalizante 100% presencial; 

 

V - O comprovante de aproveitamento escolar no semestre letivo antecedente com, 

no mínimo, 70% de frequência e aprovação, exceto se for aluno matriculado no 

primeiro semestre; 

 

VI - Cópia do RG e CPF dos membros de seu grupo familiar; 

 

VII - Comprovante da renda familiar mensal, consistente em declaração de próprio 

punho do estudante relacionando a renda do grupo familiar; 

 

VIII - Declaração de próprio punho, junto ao requerimento de inscrição, de que utiliza 

o transporte diário para fins acadêmicos indicando a empresa contratada ou de que 

usará veículo próprio ou de terceiro, indicando marca/modelo, ano e placa. 

 



 

 

 
 

IX - Preencher corretamente o requerimento de concessão da bolsa, com todos os 

dados solicitados que devem coincidir com a documentação acima, sob pena de 

indeferimento. 

 

§1º Em caso de inscrição via googleforms no link 

https://forms.gle/qAsG3FVMG2YibdAr9,  o estudante deverá obrigatoriamente 

apresentar todos os documentos digitalizados anexando-os em campo próprio, 

inclusive o formulário de inscrição e declarações que deverão ser preenchidos, 

impressos e assinados. 

 

§2º Não será concedida a Bolsa Transporte para alunos que estejam matriculados em 

curso semipresencial ou à distância (EAD). 

 

3. DOS ESTUDANTES IINSCRITOS NO EDITAL 07/2022: 

3.1 Para fins de eficiência e economicidade, os estudantes que já realizaram a 

inscrição no edital revogado n. 007/2022, cuja lista segue em anexo a este edital, e 

onde consta a situação VALIDADA, ficam dispensados da apresentação de novos 

documentos, devendo, porém, obrigatoriamente enviar a nova ficha de inscrição 

devidamente preenchida. A documentação será reavaliada pela comissão. 

3.2 Para fins de eficiência e economicidade, os estudantes que já realizaram a 

inscrição no edital revogado n. 007/2022, cuja lista segue em anexo a este edital, e 

onde consta a situação INVALIDADA, ficam dispensados da apresentação dos 

documentos já apresentados, devendo porém, obrigatoriamente enviar a nova ficha 

de inscrição devidamente preenchida e providenciar o cumprimento da 

exigência (apresentar a documentação faltante). A documentação será reavaliada 

pela comissão. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO: 

4.1 Serão disponibilizadas 350 (trezentos e cinquenta) bolsas transporte, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) cada, a serem concedidas aos estudantes que comprovem 



 

 

 
 

matrícula e frequência e aproveitamento de 70%  em cursos de nível superior e curso 

de ensino médio profissionalizante nos municípios de Lages e Curitibanos; 

4.2 Caso o número de inscritos ultrapasse as 350 bolsas, o critério de classificação 

será a menor renda. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

5.1 O aluno que falsificar documentos ou falsear informações, além de perder o 

benefício que lhe foi deferido, deverá ressarcir os valores indevidamente recebidos e 

ficará automaticamente impedido de candidatar-se a futuras inscrições, sem prejuízo 

das eventuais sanções penais aplicáveis; 

5.2 Fica estabelecido o repasse do auxílio até o dia 30 de cada mês através de conta 

bancária, obrigatoriamente de sua titularidade (ou com procuração com poderes 

específicos para terceiro receber), indicada pelo estudante na ficha de inscrição. Se 

houver alteração na conta bancária, o estudante deverá comunicar até o dia 20 de 

cada mês a Secretaria de Finanças mediante protocolo específico para esse fim. O 

município não se responsabiliza por erros e inconsistências no preenchimento dos 

dados na ficha de inscrição, de modo que se a conta, agência, nome ou CPF estiverem 

incorretos, os valores transferidos serão estornados e o estudante não terá direito ao 

ressarcimento. 

5.3 Os alunos beneficiados com a bolsa transporte deverão, nas datas de 30.04 e 

30.09 de cada ano, encaminhar à Secretaria de Educação, nos termos do edital de 

seleção e da lei 288/2022, o atestado de frequência, sendo que a não apresentação 

até a data estabelecida, acarretará em notificação para cumprimento em 48 (quarenta 

e oito) horas, e o não atendimento acarretará na suspensão do pagamento da Bolsa 

Transporte até a regularização, não havendo direito a restituição do período em que 

estiver sem apresentar o comprovante de frequência. 

5.4 Os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital são improrrogáveis e a 

perda de qualquer um deles implica na cessão do respectivo direito. É de inteira 

responsabilidade do candidato cumpri-las e acompanhar a publicação de todos os 



 

 

 
 

atos, comunicados referentes ao programa “Bolsa Transporte” através do site 

www.otaciliocosta.com.br, aba concursos. 

5.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão nomeada.  

Otacílio Costa/SC, 09 de junho de 2022. 

 

A Comissão  

Portaria n.94/2022 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA BOLSA TRANSPORTE 

FICHA DE INSCRIÇÃO (apresentação obrigatória) 

Nome: 

 

Sexo: 

Escolaridade: 

 

 

Instituição de Ensino: 

(   )Nível Superior          (   )Nível Técnico 

Nome do Curso: 

Nº Documento de Identidade: 

 

CPF: 

Nº Titulo de Eleitor: 

 

Data de Nascimento: 

Estado Civil:  E-mail: 

Endereço Residencial(Rua, Avenida, Praça, etc.) 

 

Nº. Apto. Bairro 

CEP Cidade: 

 

Estado 

Telefone: Whatsapp: 

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DA 

BANCO_____________  

AGÊNCIA__________ 

BOLSA TRANSPORTE: 

CONTA:____________________________ 

CPF DO FAV:______________________ 



 

 

 
 

FAVORECIDO: (   )O ESTUDANTE 

NOME TERCEIRO:______________________ 

______________________________________  

(    )TERCEIRO 

CPF TERCEIRO:____________________ 

Obs. Se for terceiro juntar procuração. 

Declaro que: 

(   ) Utilizo o transporte diário para fins acadêmicos com a empresa de transporte 

______________________________. 

( ) Utilizo veículo particular (próprio ou de terceiro). MARCA/MODELO____________/ 

ANO_________/PLACA________________. 

Declaro que posso ____pessoas no meu grupo familiar (morando na mesma casa) e que a renda total do meu 

grupo familiar é de R$________________por mês, estando ciente do previsto no art. 6º  e §§ da lei 288/2022. 

Declaro que atendo todas as exigências contidas no presente edital (009/2022) e que estou de acordo com a 

regulamentação nele contida, na lei 288/2022 e alterações posteriores, bem como estou ciente de que constatada 

a inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que comprovadas posteriormente, serei 

eliminado do processo seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de minha inscrição. Requeiro, assim, minha 

inscrição no programa BOLSA TRANSPORTE do Município de Otacílio Costa. 

 

Otacílio Costa/SC, 09 junho de 2022.  

 

 

Assinatura do candidato_______________________________________________ 

 

CPF do candidato_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

LISTA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO EDITAL N. 07/2022 - REVOGADO 

NOME SITUAÇÃO 

INSCRIÇÃO 

MOTIVO 

EMILI MOREIRA XAVIER Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DIONIZIO PESSOA DE OLIVEIRA 

JUNIOR 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

GABRIELA DA COSTA BARBOSA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LUCAS EDUARDO ORTIZ 

NOGUEIRA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

CRISTIANO GRANEMANN Validada Cumpriu os requisitos do edital  

WUESLEY FERREIRA DA SILVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JANAINA DE ANDRADE AMARAL Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LEANDRA VITÓRIA DA CRUZ Validada Cumpriu os requisitos do edital  

THAÍS SCHMIDT Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JAQUELINE BORGES MOTA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

IAGO ANTUNES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DANIELA LIZ DOS SANTOS DE 

MOURA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA 

MARQUES 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

KELLEN TERESINHA DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  



 

 

 
 

PEDRO HENRIQUE DA COSTA 

FUCK  

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MILENA MUNIZ FUGAZZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOÃO VITOR COSTA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

EMANUELE BALCKER Validada Cumpriu os requisitos do edital  

NAYARA CABRAL DA ROZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MAQUIELE SILVEIRA DE CAMPOS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARIANA CRISTINA PEREIRA 

ALVES 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DIEGO CASTILHO DIAS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

BRUNA FÉLIX RODRIGUES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ISABELA DA ROCHA PIRES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ESTEFANI DE OLIVEIRA ANTUNES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MOISES CARVALHO NUNES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

BRUNA EDUARDA COELHO 

MONTEIRO 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOCELI DOS SANTOS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LUMA COELHO VALENTE Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JULIA SCHULZE Validada Cumpriu os requisitos do edital  

SUÉLEM BORSOI GALAFASSI Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOÃO PAULO DOS SANTOS 

CÂNDIDO 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

TIAGO DA CUNHA PAIN Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ISADORA SOUZA BERNARDINO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARCOS EDUARDO OENING 

GOLTZ 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

SIMONE DA COSTA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DANIELA MOREIRA RODRIGUES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

GABRIELI OLIVEIRA DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

AGNÊS LOPES DOS SANTOS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

TAINARA MOHR Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JAQUELINE PADILHA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

WANDERLÉIA GUEDES CORRÊA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JEAN CARLOS DA SILVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  



 

 

 
 

ANTÔNIO GERALDO MARTINS 

JUNIOR 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ROBERTA KELY LENZI Validada Cumpriu os requisitos do edital  

VITÓRIA LENZI MORAES DE JESUS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JUNIO CESAR NAVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

GABRIELI DE JESUS OLIVEIRA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LEONAN DE LIMA MARCELINO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LUIZ HENRIQUE XAVIER Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MATEUS VALDOMIRO DA SILVA 

ORTIZ 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

PALOMA DE SOUZA PEREIRA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

VINICIUS KNIESS BLEICHWEHL Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOSIANI AMARAL DE SOUZA 

LEMOS DA CRUZ  

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

CAMILA FARIAS SUTIL 

SCHNEIDER 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ALISON ALVES DE LIMA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

KAMILI SPITZA FERRARI Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MATEUS COSTA VALENTE DA 

CRUZ 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

BIANCA CRISTINA DE SOUZA 

DUARTE 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

RAQUEL DA SILVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE 

SOUZA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

CALIANE SILVA PEREIRA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DANILO DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

VANESSA DE SOUZA DOS 

SANTOS 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DIENIFER LEMOS VELHO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

HIAGO ANDRADE Validada Cumpriu os requisitos do edital  

TÁSCILA COELHO VALENTE Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARTIN HÉLIO COUTO COSTA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

NATÁLIA DE FÁTIMA MUNIZ Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LETÍCIA TRENTINI DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  



 

 

 
 

CARLOS DANIEL ARRUDA NUNES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

EDUARDA TEIXEIRA STEFFEN DO 

AMARAL 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ISABELA DE SOUZA DO 

NASCIMENTO 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LILIAN LUANI CAVALHEIRO DA 

SILVA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

RENAN LEHAMANN DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ELEN LIMA DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

DIENIFER DA SILVA VELHO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LAÍSA DOS SANTOS BARBOSA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARIA EDUARDA MUNIZ Validada Cumpriu os requisitos do edital  

PEDRO WILLIAM VELHO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LUIZ FERNANDO GOMES 

BARBOSA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

GISLAINE DE CARVALHO 

TRAMONTIN 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

QUELVEM CAIAM SANTOS SILVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

TEILOR HENRIQUE VARGAS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ERIKA MICKAELLY ROCHA DE 

SOUZA 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

BRUNA VALENTE DA CRUZ Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ANA BEATRIZ POLUCENO 

PONTELLO 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

PALOMA STEFFEN CAMPOS Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARIA EDUARDA KUSTER Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LAÍS WOLFF GERBER Validada Cumpriu os requisitos do edital  

EDUARDO VARELA ABREU Validada Cumpriu os requisitos do edital  

MARCIA EDUARDA DE OLIVEIRA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOSÉ PABLO GONÇALVES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

NICOLI DE AGUIAR SILVA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

JOSÉ MATHEUS BARBOSA DE 

MOLINER 

Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ELLEN BAGNOLIN ORTIZ Validada Cumpriu os requisitos do edital  

CAROLINE ALVES PEREIRA Validada Cumpriu os requisitos do edital  



 

 

 
 

BRENDA ESTEFANE MONTEIRO Validada Cumpriu os requisitos do edital  

LEILA LHAYSE COSTA LOPES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

NICOLY GOMES Validada Cumpriu os requisitos do edital  

ANA MARIA CHAVES DE SOUZA Validada Cumpriu os requisitos do edital  

WANDERLEI JUNIOR CONSTANTE Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

RENATA SOUZA DOS SANTOS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

MATEUS LOPES PAES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

EDUARDA CONCEIÇÃO FELIPE Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GLÓRIA MARIA PEREIRA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

MARIA JULIA MARAFIGO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

AMANDA TAVARES DE MELO 

ROSA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

MATEUS IAGO VELHO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GIOVANA ESTOELE Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

ANA JULIA BORGES VALIN Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

BIANCA FERREIRA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GABRIELI BIBIANI STREY BORGES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

MARIANA MARIOTTI DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

NICOLE MONTEIRO DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GABRIELA BALDESSAR 

RODRIGUES DE LIMA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 



 

 

 
 

GABRIELA DA SILVA RAMOS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

CAMILLE NAVA BARTH Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GIOVANA RAMOS DA CUNHA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

JOÃO CARLOS LEITE DA LUZ Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

VINICIUS GABRIEL DA SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

LUANE LEHMANN CONSTANTE DA 

SILVA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

EDUARDO HENRIQUE MEURER Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

LUIZA CRISTINA ALMEIDA 

MEURER 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GABRIELA PAES BATISTA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GEISI CAROLINI DE LIMA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GUSTAVO OLIVEIRA RODRIGUES 

DE SOUZA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GABRIELI VALENTE MOREIRA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

CARLOS AUGUSTO HANG Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GIULIA BONAI SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

ISADORA BONAI SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

MIRELA CALIXTRO DE OLIVEIRA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

RAFAEL HENRIQUE LOPES DA 

SILVA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 



 

 

 
 

IAGO ASSINK MÁXIMO DE 

OLIVEIRA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

NATÁLIA MEDEIROS PIRES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GIULIA GABRIELE XAVIER DA 

SILVA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

GUSTAVO SOUZA DA ROSA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. 
Rendimento familiar superior a quatro 
salários mínimos 

CARINE OLIVEIRA RAMOS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital.  
Ausência de documentação - (atestado 
de matrícula, comprovante de renda 
familiar, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral) 

CAMILA OLIVEIRA RAMOS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(atestado de matrícula, comprovante de 
renda familiar, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral) 

DIOVANA DELFES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de renda) 

MANUELA VALENTE DA COSTA  Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de renda familiar) 

EDUARDO HENRIQUE VAZ DE 

PINA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(ausência de assinatura na declaração de 
uso de veículo de terceiros) 

ALISSON HUGO DE QUEIROZ 

MAGALHÃES 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de renda familiar) 

TIAGO DE LIMA BLUM ROSA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação  

VITOR AUGUSTO ALVES DE LIMA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Documentação pessoal 
ilegível.  

HELOÍSA RAMLOV Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de ausência de renda 
familiar) 

ESTEFANI GABRIELI DA SILVA 

CHAVES 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Curso à distância.  

ANA CAROLINA SAGAIS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de residência) 

AMANDA LEMONY DE ANDRADE Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 



 

 

 
 

(declaração de ausência de renda 
familiar) 

CAMILA RODRIGUES MARTINS DE 

BARROS 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de residência) 

VICTOR GABRIEL BASTOS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de transporte) 

CÁTIA DE SOUZA VELHO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 

ADENIR ANDRADE MONTEIRO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos -  Ausência de documentação 
(declaração de residência) 

MAILOM BORGES LOPES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(ato constitutivo da empresa e balanço) 

EMILIE VITÓRIA CLAUDINO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de residência) 

VALERIA ALBUQUERQUE 

FERNANDES 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda) 

RAFAEL ALAN MARTINS Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(certidão de quitação eleitoral) 

HEMILI ANHAIA DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(certidão de casamento, divórcio, óbito ou 
contrato de união estável da mãe) 

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA 

RODRIGUES  

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 

ANA JULIA DE SOUZA DA SILVA  Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos - Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 

RAFAELA VALENTE SENEM Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de renda de todos os 
membros da família) 

CELESTE PADILHA DA SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula e certidão de 
casamento, divórcio, óbito ou união 
estável da mãe) 

LAEL SILVÉRIO SUTIL DE 

OLIVEIRA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de renda familiar) 



 

 

 
 

IGOR ANTONIO BERNARDINO DA 

SILVA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferido – Comprovante de renda da 
companheira e/ou a declaração de 
ausência de renda. 

MARCIELI FUCK DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de atestado de 
frequência. 

LAURA FARIAS BORGES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de renda familiar) 

JOÃO VICTOR CARDOSO 

GONÇALVES 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula) 

YASMIM WACHOLZ DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula) 

MAILANA ROSA IZIDIO 

SCHUSSLER 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos - Educação à distância  

AIMEE VITÓRIA GONÇALVES DA 

SILVA DE SOUZA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de ausência de renda da mãe 
desatualizada) 

MARIA IVANILDE GONÇALVES DA 

SILVA  

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(declaração de ausência de renda 
desatualizada) 

MARIA THEREZA DO AMARAL 

CASSOL 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(ato constitutivo da empresa e balanço) 

LARISSA TAIARA SOARES 

GONÇALVES 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(título de eleitor) 

ELZA CAROLINI MARIAN DA SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula e declaração 
de ausência de renda) 

LUCAS PACKER Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula) 

KARINE DA LUZ Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de matrícula e declaração 
de ausência de renda familiar) 

MARIELE GONCHORESKI Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 
 

BRENDA RAFAELA ANTUNES Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar e ficha de inscrição não 
preenchida) 



 

 

 
 

 
MARIA EDUARDA VELHO STAHL Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 

Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar e data) 
 

JEAN GABRIEL ABREU Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
do grupo familiar 

EDUARDA SUK REGINALDO Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 

JOYCE RODRIGUES MARTINS DE 

BARROS 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda sem 
assinatura) 

ANE CAROLINE SCHLISCHTING 

SOUZA 

Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(comprovante de ausência de renda 
familiar) 

ISABELA MARIAN DA SILVA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos – Ausência de documentação 
(ausência de atestado de matrícula) 

WAGNER RENI DA SILVA AMARAL Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos - Educação à distância 

IAGO RIAN DE SOUZA Invalidada Não cumpriu os requisitos do edital. / 
Indeferidos - Atestado de matrícula no 
domicílio de Otacílio Costa 
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