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Resultado do Edital de Abertura nº 02/2021 para inscrições para REMANEJAMENTO 

INTERNO (de Curso ou de Turno), RETORNO DE EGRESSO e/ou TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA para Vagas Remanescentes, no 2º Semestre de 2021 

 

 

Os candidatos abaixo relacionados tiveram seus requerimentos deferidos para ingresso como 

alunos regulares na Fatec Taquaritinga, em conformidade com o disposto no edital acima 

referenciado e deverão enviar a documentação para a matrícula no período de 09 a 18 de agosto de 

2021, em formato PDF, JPG ou PNG pelo e-mail secretaria@fatectq.edu.br. 

 
 

CANDIDATO CURSO TURNO 

André Luiz Zanardi Gestão Empresarial EaD 

Arilson Rogê Lamas Sistemas para Internet manhã 

João Luiz Teodoro da Silva Júnior Sistemas para Internet manhã 

Junio Machado Ferreira Produção Industrial manhã 

 

 

O candidato abaixo relacionado teve seu requerimento deferido entre curso ou turno na 

Fatec Taquaritinga, em conformidade com o disposto no edital acima referenciado. 

 

CANDIDATO CURSO TURNO 

Mateus de Oliveira Silva Sistemas para Internet manhã 

 

Os candidatos deverão enviar no ato da matrícula os seguintes documentos: 

 

 1 foto 3x4 recente; 

 Cópia da Cédula de Identidade (RG ou RNE); (obs.: não será aceita a carteira nacional de 

habilitação)  

 Cópia de CPF; 

 Documento que comprove estar em dia com o serviço militar (sendo o candidato do sexo 

masculino, entre 18 e 45 anos). 

 

Após o término do período de pandemia e retorno às aulas presenciais, o candidato deverá 

apresentar na Secretaria Acadêmica os documentos originais exigidos para a inscrição 

acompanhados de respectivas cópias, que deverão estar legíveis, para conferência. Havendo 

divergência de informações a matrícula poderá ser cancelada. 
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 Os candidatos abaixo relacionados tiveram seus requerimentos indeferidos por não 

apresentarem os documentos exigidos no edital acima referenciado ou por inexistência de vaga no 

curso/turno solicitado. 

 

CANDIDATO MOTIVO 

Ana Moreira Marques Não enviou os documentos solicitados no Edital. 

Edmilson Marcos de Lima 
Inexistência de vagas para o Curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Mariane Cristina Caporicci Não possui compatibilidade curricular. 

Victor Gabriel Gonçalves de Castro 
Inexistência de vagas para o Curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

 

 

Taquaritinga, 9 de agosto de 2021 

 

 

_______________________________ 
Prof.ª Dr.ª Luciana Ap. Ferrarezi 

Diretora da Fatec Taquaritinga 

 


