
 

  

EDITAL   Nº 017/2021 DE 29/01/2021  

  

DIVULGA O RESULTADO FINAL DE 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACELI 

(ADMINISTRAÇÃO, DIREITO E 

PEDAGOGIA), EXCLUSIVO PARA 

INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2021.  

  

O Presidente da Fundação Faceli, mantenedora da Faculdade de Ensino Superior de 
Linhares - Faceli, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL 
do processo de Transferência Externa para as vagas em aberto nos cursos de 
graduação da Faceli (Administração, Direito e Pedagogia), exclusivo para ingresso no 
1º semestre de 2021, referente ao Edital nº 004/2021.    

 

1. DOS CANDIDATOS APROVADOS   

Após a análise dos recursos, o resultado final com a lista dos candidato(a)s 
aprovado(a)s e sua respectiva situação neste processo seletivo, está disposto abaixo, 
distribuído por curso e período/turno, em ordem decrescente de classificação.   

 

1.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

1.1.1 Não houve candidato(a)s aprovado(a)s para o curso de Administração. 

 

1.2 CURSO DE DIREITO  

1.2.1 Candidato(a)s classificado(a)s para o curso de Direito: 

 

Classificação Nome Período/Turno Média Resultado 

1º Thiago Vinicius Tissei Caetano 4º/ Noturno 615,01 Aprovado 

2º Marcelly Moreira Passabom 4º/ Noturno 570,95 Aprovado 

3º Maria Aparecida de Oliveira Cisquini 4º/ Noturno 544,51 Aprovado 

Classificação Nome Período/Turno Média Resultado 

1º Liliane da Silva Favalessa 5º/ Matutino 528,44 Aprovado 

Classificação Nome Período/Turno 

 

Média Resultado 

1º Maria Eduarda dos Anjos Rosa 
6º/ Noturno 

563,73 Aprovado 

2º Jaqueline Casagrande 6º/ Noturno 555,49 Aprovado 



 

Classificação Nome Período/Turno Média Resultado 

1º Aquilles Valiatti 
7º/ Vespertino 

618,41 Aprovado 

2º Janaina Moreira Dutra Kope 7º/ Vespertino 604,60 Aprovado 

3º Olimpio Ferraz Neto 7º/ Vespertino 593,75 Aprovado 

4º Gustavo César Scarpat Baldi 7º/ Vespertino 554,61 Aprovado 

 

1.2.2 Não houve candidato(a)s aprovado(a)s para o 3º período do curso de Direito. 

 

1.3 CURSO DE PEDAGOGIA  

1.3.1 Não houve candidato(a)s inscrito(a)s para o curso de Pedagogia.  

  

2. DOS CANDIDATOS ELIMINADOS/DESCLASSIFICADOS  

A lista do(a)s candidato(a)s eliminado(a)s e/ou desclassificado(a)s está disposta abaixo, 
distribuída por curso, de acordo com a análise realizada pela Coordenação de Curso, 
em conformidade com os requisitos editalícios.   

 

2.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

  

Nome do candidato  Motivo da eliminação/desclassificação  

Eriha Zuqui Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 

Gabriel Bonicenha de Oliveira Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, incisos I e III do 
Edital 004/2021. 

Tayres do Santos Evangelista Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 

  

2.2 CURSO DE DIREITO  

  

Nome do candidato  Motivo da eliminação/desclassificação 

Elza Martins de Carvalho Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, inciso I, do Edital 
004/2021. 
 

Giselle Rodrigues Costa Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, inciso I, do Edital 
004/2021. 
 

Jaqueline de Jesus Santos Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, inciso I, do Edital 
004/2021. 
 



 

Karla Nascimento Papa Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, incisos I e III, do 
Edital 004/2021. 
 

Kissila de Oliveira Casagrande Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

Larissa Loureiro Giuberti Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

Lucas Piol Pimentel Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

Maria Eduarda Barboza dos Santos Não atendeu ao item 4, subitem 4.2, inciso IV, do 
Edital 004/2021. 
 

Mirian Silva Viguini Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

Victor Franca Fraga Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

Zairan Hilario Santos Não atendeu ao item 5, subitem 5.1, inciso II, alínea 
“c” do Edital 004/2021. 
 

  

3. DA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

 

3.1 O(a)s candidato(a)s classificado(a)s dentro das vagas ofertadas deverão requerer 

matrícula no período de 01 a 05/02/2021, seguindo as determinações abaixo: 

3.2 Para realização da matrícula, o(a) candidato(a) deverá solicitar agendamento para 

atendimento presencial, entrando em contato com a Secretaria Acadêmica da Faceli, 

por meio do telefone (27) 3373-7901, no período de 29/01 a 05/02/2021, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 8 às 18h. 

3.2.1 Não será realizado atendimento fora do horário agendado, para evitar 

aglomeração de pessoas no mesmo ambiente. 

3.2.2 O(a) candidato(a) classificado(a) será atendido individualmente ou 

acompanhado(a) de pai ou responsável, no caso de menor de idade, sendo obrigatório 

o uso de máscara de proteção facial por todos. 

3.2.3 A Faceli irá disponibilizar espaços para atendimento, arejados e higienizados com 

álcool 70%, com distanciamento adequado, respeitando as normas definidas pelos 

órgãos de saúde. 

3.3 Ao requerer matrícula, o(a) candidato(a) deverá dar ciência e aceite ao 

resultado da análise curricular realizada pela Coordenação do Curso, bem como 

da indicação do período para o qual foi considerado apto para a matrícula. 

3.4 Os documentos necessários para a matrícula são: 



 

I. Boletim de notas do Enem, emitido pelo Inep, igual ao anexado pelo(a) 
candidato(a) no ato da inscrição, a ser acessado obrigatoriamente na 
Secretaria Acadêmica da Faceli, no site 
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ 

II. Ficha de matrícula a ser emitida pela Secretaria Acadêmica da Faceli e 
assinada pelo(a) candidato(a) no ato da matrícula. 

III. Certificado de Conclusão do Ensino Médio acompanhado do 
Histórico Escolar ou Histórico Escolar que declare que o aluno 
concluiu o Ensino Médio por meio de curso regular ou na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou certificação obtida por meio da 
realização do Enem ou Encceja. 

IV. Documento de Identidade válido, sendo aceito um dentre os seguintes:   

a) Carteira de Identidade;  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

c) Carteira Nacional de Habilitação;   

d) Carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional;  

e) Carteira Funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha 
como identidade;  

f) Passaporte;   

g) Registro Nacional de Estrangeiro;  

h)   Documento de Identificação do Exército, Marinha ou Aeronáutica. 

V. Certidão Civil de Nascimento ou Casamento;    

VI. Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade;    

VII. Certidão de quitação eleitoral a ser acessada via internet no endereço 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

VIII. Cadastro de Pessoa Física – CPF original ou acessado via internet no 
endereço 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/C
onsult aPublica.asp  

IX. Certidão de Alistamento Militar, no caso de candidatos do sexo masculino, 
no ano em que fizer 18 (dezoito) anos;    

X. Certificado de Reservista, Dispensa ou Isenção, no caso de candidatos do 
sexo masculino, maiores de 18 (dezoito) anos;    

XI. 01 (uma) foto 3x4 de frente, recente e colorida;    

XII. Certidão de registro do consulado para estrangeiros;    

XIII. Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com tradução 
feita por tradutor juramentado;    

XIV. Comprovante de residência em nome do(a) candidato(a) ou de familiar 
com quem o(a) candidato(a) resida;    

Parágrafo Único – Para efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) 
deverá apresentar, obrigatoriamente, todos os documentos 
originais, que serão digitalizados no ato e devolvidos.   

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/


 

3.5 O(a) candidato(a) aprovado(a) que não comparecer ou não se fizer representar por 
um(a) procurador(a) indicado por instrumento público ou particular (com 
reconhecimento de firma), no período estabelecido no item 3.1 deste Edital, perderá, 
automaticamente, o direito à matrícula na Faceli, sendo a vaga colocada à disposição 
para os(as) candidatos(as) suplentes, que serão convocados(as) em edital específico. 

 

4. DA CHAMADA DE SUPLENTES  

 

4.1 A chamada dos suplentes será realizada para preenchimento das vagas 

remanescentes, caso ocorram, utilizando os mesmos critérios de classificação adotados 

no processo seletivo, e será publicada em Edital próprio, no site da Faceli.  

4.2 É obrigação do(a) candidato(a) acompanhar a publicação desses editais, não 

cabendo à Faculdade nenhuma responsabilidade pela não observância dos prazos 

previstos. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

5.1 O(a) candidato(a) será eliminado(a) do Processo Seletivo, a qualquer momento, em 

casos de fraude e/ou falsidade das informações declaradas, além de estar sujeito(a) a 

outras implicações legais. 

5.2 Não será permitida a troca de opção de curso e/ou turno, devendo prevalecer o 

indicado pela coordenação do curso na análise realizada e divulgado neste Edital. 

5.3 O(a) candidato(a) que não for classificado(a) dentro do número de vagas ofertadas 

no processo seletivo, poderá reaver a sua documentação na Secretaria Acadêmica da 

Faceli, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação do resultado final. 

5.4 Fica eleito o foro desta Comarca de Linhares - ES para qualquer ação fundada neste 

edital e suas normas do processo seletivo. 

5.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 

Processo Seletivo de Transferência Externa 2021/1.   

  

  

Linhares - ES, 29 de janeiro de 2021.  

  

 

Original assinado  
Me. Robson Guimarães do Valle 

Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de  
Linhares - Faceli  


