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EDITAL Nº 03 /2021 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE TURNO PARA ANO LETIVO DE 2021

RESULTADO PRELIMINAR

De acordo como item 4.1 do edital  Nº 03 /2021 de 15 de setembro de 2021 segue o
resultado preliminar para mudança de turno no Ifal Campus Maragogi

NOME COMPLETO OBSERVAÇÃO

MARIA GRACIELY
SOUZA SANTOS

INDEFERIDO (A justificativa para solicitação de mudança de turno e o documento enviado para embasa-
la, não atendem aos requisitos estabelecidos pelo edital.) EM ANEXO FOI ENVIADO APENAS UMA 
FOTO DA DISCENTE

AQUILLA KAROLAINE
MARQUES CEDRIM

INDEFERIDO (A justificativa para solicitação de mudança de turno e o documento enviado para embasa-
la, não atendem aos requisitos estabelecidos pelo edital.) EM ANEXO FOI ENVIADO APENAS O 
REGISTRO DE NASCIMENTO DA DISCENTE

MARIANA ROBERTA
GOMES DA CRUZ

INDEFERIDO - O documento comprobatório (assinatura da responsável) está incompleto. A solicitação 
deve
proceder segundo item 2.1.7 do edital 03/2021, o qual indica a apresentação de documento
relatando o fato e assinatura dos pais atestando ciência do fato relatado.

ANDRIELLY BRENNA
DA SILVA LINS

DEFERIDO

MYRELA VITORIA LIMA
DE MELO

DEFERIDO

LAUANY KEVILY
GOMES DOS SANTOS

DEFERIDO

GUILHERME ONOFRE
REGINALDO

INDEFERIDO - O discente apresentou um documento que apresenta o nome e o CNPJ da empresa que 
declara que por meio da autorização da responsável legal, o discente em questão, se torna jovem 
aprendiz. No entanto, na mesma declaração não consta o horário/turno (critério previsto nos itens 2.1.1 e 
2.2.2, do edital vigente) que ele exerce a atividade laboral. Sendo assim solicitamos a retificação da 
declaração com a inclusão do horário/turno.

OTTO MALDINI DA
SILVA CAVALCANTE

DEFERIDO

TEREZA DE FATIMA
SILVA SOARES

DEFERIDO

RAYSSA PEREIRA DOS
SANTOS SILVA

INDEFERIDO - A discente e/ou seus responsáveis não apresentaram qualquer pedido formal ou 
justificativa, limitando-se ao envio de uma ficha de renovação de matrícula em uma escola estadual de 
Alagoas. Se o motivo da solicitação foi a coincidência de turno com a escola estadual em questão, 
recomendo que a discente e seus responsáveis revejam tais necessidades e coincidências com as aulas 
do IFAL e optem por uma das instituições.

FILIPE LIMA DA SILVA DEFERIDO

CECÍLIA GRAZIELLA
DOS SANTOS

DEFERIDO

Ainda de acordo com o item 4.1 do edital  do edital Nº 03 /2021 de 15 de setembro de 2021 o
período para solictar recurso será de 01/10/2021 a 04/10/2021 através do link: 

https://is.gd/Recurso_Mudanca_Turno_2021 

Maragogi, 30 de setembro de 2021

https://is.gd/Recurso_Mudanca_Turno_2021
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