INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

SISU 2021.2
CHAMADA PÚBLICA
CAMPUS BATURITÉ
As vagas ociosas que restarem após a convocação dos(as) candidatos(as) às vagas remanescentes
serão preenchidas mediante a realização desta CHAMADA PÚBLICA. Obedecendo à classificação da Lista de
Espera, em ordem decrescente de pontuação, serão realizadas sucessivas convocações de candidatos por
meio de mensagem eletrônica (e-m
mail) ou contato telefônico.
O candidato convocado será informad
informado quanto ao surgimento da vaga, os documentos (conforme
(conform o
item 12 do Edital Nº 18/2021 - DI/PROEN/REITORIA
DI/PROEN/REITORIA-IFCE) necessários para realizar a pré-matrícula
pré
de modo
virtual (com confirmação posterior das informações prestadas) e às condições de acesso às atividades de
ensino.
Caso não tenha interesse em ocupar a vaga, o candidato deverá formalizar sua desistência, seg
segundo
as orientações do campus.. Caso o candidato não formalize sua desistência no prazo estabelecido
pelo campus perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato seguinte.
A publicação do nome na lista da chamada pública assegura ao candidato apenas a expectativa
de direito à vaga ofertada no âmbito do SISU
SISU,, estando sua matrícula ou seu registro acadêmico
condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. As
convocações se encerrarão no momento em que as vagas remanescentes forem preenchidas.

Convocação: a partir de 23 de novembro de 2021.
Os candidatos que forem convocados, pedimos que preencham, no prazo para envio de
documentação, a ficha de pré-matrí
matrícula online: https://forms.gle/bP5DcA1wK5nYd44y5, que contêm dados e
declarações necessárias para manifestação de interesse e solicitação de pré
pré-matrícula
matrícula.

ENDEREÇO E CONTATOS DO CAMPUS
CAMPUS:
Rua: Av. Ouvidor Mor Vitoriano Soares Barbosa, s/n
Bairro: Sanharão
CEP: 62760-000
Telefone: (85) 3347-9150
9150 / 3347.9152 (recepção do campus)
E-mail: cca.baturite@ifce.edu.br

QUADRO DE VAGAS
CURSO
Hotelaria

VAGAS
03

LISTA DE CANDIDATOS
CURSO: HOTELARIA:
1) candidatos com inscrição deferida, aprovados ou classificáveis, que não tenham encaminhado documentação
de pré-matrícula dentro do prazo ou cuja documentação encontra-se em desacordo com o subitem 12.8 tendo
sido indeferida.

NOME

RESERVA DE VAGA

Maria Larissa de Lima Silva

Ampla concorrência

2) candidatos inscritos (com cadastro completo) cuja inscrição tenha sido indeferida ou que tenham sido
desclassificados por preenchimento incorreto de notas.

NOME

RESERVA DE VAGA

Antonio Lourenco Paulino de Sousa

Ampla concorrência

