
Área Candidato Parecer quanto ao Requerimento de Inscrição e Classificação 

para a Avaliação Escrita

 Nota da 

Avaliação 

Documental 
(sem indicativo de vaga) Carlos Alberto de Jesus Silva INDEFERIDA, não há vaga contemplando escolaridade do 

candidato (Radiologia)

59,9               

APOIO A DIREÇÃO Jenniffer Santana dos Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

92,0               

APOIO A DIREÇÃO Carolina Costa Souto DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

89,9               

APOIO A DIREÇÃO Larissa Jansen da Silva Souza DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,1               

APOIO A DIREÇÃO Taís Paradella do Amaral Oliveira DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,0               

APOIO A DIREÇÃO Aline Paiva Lucas DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

83,0               

APOIO A DIREÇÃO Aede Carvalho Sousa DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

79,6               

APOIO A DIREÇÃO Jaci Cleide Monteiro Vieira Cruz DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

79,0               

APOIO A DIREÇÃO Analeia Jesus de Oliveira DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

78,6               

APOIO A DIREÇÃO Adriana Araújo de Andrade DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

77,8               

APOIO A DIREÇÃO Fernanda Dantas de Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

76,6               

APOIO A DIREÇÃO Caique Santana Silva DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

76,4               

APOIO A DIREÇÃO Amanda de Araújo Siqueira dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

76,1               

APOIO A DIREÇÃO Karine da Silva Almeida DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,7               

APOIO A DIREÇÃO Sheila Maria Sousa Passos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,0               

APOIO A DIREÇÃO Flávia Conceição Santos de Matos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

74,0               

Seleção de Estagiários - Edital 03/2015/DG/SSA/IFBA - RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL

 A Avaliação Escrita para os CANDIDATOS CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental ocorrerá no dia 03/11/2015 às 9h na sala 

B-209 do Campus de Salvador do IFBA, Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.



APOIO A DIREÇÃO Ricardo José de Carvalho Lima DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

73,0               

APOIO A DIREÇÃO Victor Bispo Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

72,0               

APOIO A DIREÇÃO Gabriela dos Santos de Jesus DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

70,0               

APOIO A DIREÇÃO Maryana dos Santos Martins DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

69,1               

APOIO A DIREÇÃO Victória Monteiro Nato DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

69,0               

APOIO A DIREÇÃO Jéssica Karolina Marques Pinto DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

68,1               

APOIO A DIREÇÃO Vanessa Costa de Melo DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

66,7               

APOIO A DIREÇÃO Rebeca Muniz Nascimento Evangelista DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

65,7               

APOIO A DIREÇÃO Jacqueline Souza de Araújo DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

63,3               

APOIO A DIREÇÃO Jeanne Santana de Oliveira DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

57,0               

APOIO A DIREÇÃO Uiliam Charles Pereira Santos Após análise do recurso, DEFERIDO o requerimento de 

inscrição, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

54,9               

APOIO A DIREÇÃO Romano Falcão de Jesus DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

-                

APOIO A DIREÇÃO Leidvânia Sacramento da Conceição INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

APOIO A DIREÇÃO Patrícia de Carvalho Ribeiro INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

BIBLIOTECONOMIA

ENGENHARIA ELÉTRICA Lucas Lima Rodrigues DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

79,0               

Sem candidatos inscritos no processo de seleção



ENGENHARIA ELÉTRICA Calebe Figueiredo da Silva Lopes DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

curso de Engenharia Industrial Elétrica ou Engenharia Elétrica, 

cursando ou já ter cursado com aprovação as disciplinas de 

Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência ou equivalentes 

em conteúdo."

72,8               

ENGENHARIA ELÉTRICA Robson José Neves Mattos Júnior DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

curso de Engenharia Industrial Elétrica ou Engenharia Elétrica, 

cursando ou já ter cursado com aprovação as disciplinas de 

Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência ou equivalentes 

em conteúdo."

69,0               

ENGENHARIA ELÉTRICA Paulo Maurício Conceição Oliveira DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

67,0               

ENGENHARIA ELÉTRICA Anderson Purificação dos Anjos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

59,0               

ENGENHARIA ELÉTRICA Luís Henrique Weste Nano Carvalho DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

58,0               

ENGENHARIA ELÉTRICA Gabriel Freitas Santos de Jesus Após análise do recurso, mantém-se o CANDIDATO NÃO 

CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, em face de, embora 

sanado o atendimento ao item 2.2 (d) do Edital, o mesmo não 

atender ao requisito de semestralidade do curso correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o 

anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso de Engenharia 

Industrial Elétrica ou Engenharia Elétrica, cursando ou já ter 

cursado com aprovação as disciplinas de Máquinas Elétricas e 

Eletrônica de Potência ou equivalentes em conteúdo."

55,2               

JORNALISMO Priscila Martins Rocha DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

84,0               

JORNALISMO Tais Martins Adaes DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

curso superior de Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 5º 

semestre do curso"

75,4               

JORNALISMO Amanda Aguiar Dias DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

69,0               

LABORATORIO DE FÍSICA

MONITOR DE FISICA Cinde de Sousa Costa DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

81,6               

MONITOR DE FISICA Lucas de Souza Leite DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

78,1               

MONITOR DE FISICA Fábio César Tosta Simões dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

um dos cursos: Licenciatura em Física, Engenharias, em todos os 

casoscursando ou já tendo cursado as disciplinas do 5º semestre 

do curso"

74,0               

MONITOR DE FISICA Joice Almeida de Jesus DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

73,3               

MONITOR DE FISICA Felipe de Menezes Chagas Martinez Gonzales DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

69,2               

Sem candidatos inscritos no processo de seleção



MONITOR DE FISICA Márcio Ferreira dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

53,7               

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO MÉDIO

Augusto Barreto Bastos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

56,3               

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO MÉDIO

Rodrigo Luís Weste Nano Carvalho DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

36,7               

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO MÉDIO

Niuslayne Rocha Batista DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

-                

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO MÉDIO

Kleber dos Reis Mota DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

-                

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO SUPERIOR

Alvaro Moreira Barbosa Gomes DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

um dos cursos: Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 

Física, Engenharias, em todos os casos tendo cursado as 

disciplinas com aprovação de Geometria Analítica e Calculo 

Integral e Diferencial II ou equivalentes em conteúdo."

73,7               

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO SUPERIOR

Priscila Naiara Santos Andrade DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

61,0               

MONITOR DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO SUPERIOR

Magno Uenderson da Silva Anjos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

25,6               

NUTRIÇÃO Ismael Oliveira de Araújo DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

82,0               

NUTRIÇÃO Cássia Rosângela Santos dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao requisito de semestralidade 

do curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga 

proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em 

curso de Nutrição, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 

4º semestre do curso"

79,4               

NUTRIÇÃO Luciene de Souza Pinto DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

78,9               

NUTRIÇÃO Mariana Pereira dos Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

77,0               

NUTRIÇÃO Telma Souza de Jesus Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

75,0               

NUTRIÇÃO Valdice Cristina Meireles de Oliveira DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

72,4               

NUTRIÇÃO Bianca dos Santos Queiroz DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

68,0               

NUTRIÇÃO Andreza Marinho dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

68,0               

NUTRIÇÃO Noemi Evelin Santos Rocha DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

65,0               

PEDAGOGIA Antonio Claudio dos Santos Silva Após análise do recurso, DEFERIDO e CANDIDATO 

CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, VERIFICADO o 

atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.

86,0               

PEDAGOGIA Amanda Vieira Santos Farias DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,0               

PEDAGOGIA Rose Rodrigues de Araújo DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

82,9               

PEDAGOGIA Gabriela Nascimento Conceição DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

82,7               

PROGRAMAÇÃO VISUAL Sem candidatos inscritos no processo de seleção



PSICOLOGIA Hellen Maciel Santana DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

88,0               

PSICOLOGIA Luis Fernando Fróes de Matos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,0               

PSICOLOGIA Edinilton Rosa Bispo DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face não atender ao disposto no inciso (d) do 

item 2.2 do Edital: " ... 2.2 ... (d) caso o candidato seja para vaga 

de ensino superior não deve apresentar mais do que três 

reprovações em disciplinas no curso relacionado à vaga pleiteada, 

seja por notas ou faltas; ..."

84,3               

PSICOLOGIA Clarissa da Costa Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

84,0               

PSICOLOGIA Mônica Ribeiro Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

84,0               

PSICOLOGIA Laís Katharina da Paixão dos Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

83,7               

PSICOLOGIA Laisa Luciano Carvalho DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

83,0               

PSICOLOGIA Vanessa de Jesus Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

81,0               

PSICOLOGIA Hellen Ferreira da Silva Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

80,0               

PSICOLOGIA Carla Nayane Souza da Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

78,0               

PSICOLOGIA Ileaci Ferreira Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

77,0               

PSICOLOGIA Larissa da Conceição da França DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

77,0               

PSICOLOGIA André Luis Calheiros Vieira Filho DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

77,0               

PSICOLOGIA Michelle Porto Ribeiro DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,0               

PSICOLOGIA Geisa Souza dos Santos da Silva Após análise do recurso, DEFERIDO na reserva de vagas nos 

termos do item 2.1.1 do Edital, Portador de Deficiência, e 

CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.

72,0               

PSICOLOGIA Laise Marques de Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

71,0               

RELAÇÕES PÚBLICAS Daniele Souza Favero DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

80,0               

RELAÇÕES PÚBLICAS Marineuza Maria da Conceição da Silva Após análise do recurso, mantém-se INDEFERIDO, devido a 

ausência de comprovação de estar MATRICULADA em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital, considerando ainda que não é 

possível preencher tal requisito com curso já concluído.

-                

SERV. SOCIAL Adriana dos Santos Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

93,5               

SERV. SOCIAL Nadjane Santos da Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

89,8               

SERV. SOCIAL Aljamile Jesus Bispo dos Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

88,8               

SERV. SOCIAL Jutai Alves da Rocha DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

88,5               

SERV. SOCIAL Quelen Gonçalves Almeida Queiroz DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,8               

SERV. SOCIAL Neylla Frances de Souza Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,6               

SERV. SOCIAL Adla Rafaela Felício dos Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,6               



SERV. SOCIAL Aline Passos Lima DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,4               

SERV. SOCIAL Maria das Graças da Silva Brandão DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

85,0               

SERV. SOCIAL Ednilda Santos Teles da Silva DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

84,8               

SERV. SOCIAL Vanessa Rocha Santos DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

84,8               

SERV. SOCIAL Jane Gonçalves de Souza Costa DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

84,0               

SERV. SOCIAL Claudia dos Santos Matos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

84,0               

SERV. SOCIAL Rute Queiroz dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

83,6               

SERV. SOCIAL Ana Paula Santana dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

83,5               

SERV. SOCIAL Fernanda Rafaela Piedade Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

83,3               

SERV. SOCIAL Ana Cecília Silveira da Conceição DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

83,1               

SERV. SOCIAL Marilú Brito Santiago DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

82,5               

SERV. SOCIAL Angeane de Oliveira Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

82,2               

SERV. SOCIAL Doralice de Almeida Cardoso DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

82,0               

SERV. SOCIAL Siméa Reis do Carmo DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

81,7               

SERV. SOCIAL Edileuza Nunes dos Santos Leite DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

80,7               

SERV. SOCIAL Daniele Conceição dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

80,1               

SERV. SOCIAL Jeane da Silva Gonçalves Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

79,9               



SERV. SOCIAL Jamile Pereira Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

79,4               

SERV. SOCIAL Samara Vieira Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

77,0               

SERV. SOCIAL Priscila Santos de Eça DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

76,6               

SERV. SOCIAL Silmara Santos Santana DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,8               

SERV. SOCIAL Talita Priscila Silva dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,6               

SERV. SOCIAL Manuela Souza Conceição DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

75,0               

SERV. SOCIAL Angela Maria Capistrano DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

74,8               

SERV. SOCIAL Larissa Cajazeira Nascimento DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

73,0               

SERV. SOCIAL Noeli de Souza Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

72,8               

SERV. SOCIAL Marlúcia Macêdo dos Santos DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

72,5               

SERV. SOCIAL Juciane Almeida de Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

71,8               

SERV. SOCIAL Milena Agostinho Souza DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

71,0               

SERV. SOCIAL Cristiane Marques Trindade DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

70,0               

SERV. SOCIAL Reinalda Aurea da Silva Neta DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a 

Avaliação Escrita, face já ter sido atingido o limite de candidatos 

aptos a se classificar nos termos do item 5.4.1 do Edital, sendo 

desta forma não efetuada a análise curricular para verificação do 

atendimento de todos requisitos dispostos no item 2.2 do Edital.

69,5               

SERV. SOCIAL Mari Santos Santana Cabral INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                



SERV. SOCIAL Jaciene Maria de Jesus Batista INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

SERV. SOCIAL Roseli Souza Fonseca INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

SERV. SOCIAL Evanildes Nery Santana de Jesus INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

SERV. SOCIAL Patrícia Sacramento Ferreira Pedreira INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

SERV. SOCIAL Karine Araujo dos Santos INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

SERV. SOCIAL Vânia Madalena Bulhosa dos Santos INDEFERIDO, devido a ausência de histórico escolar do curso em 

tela do ensino superior, não permitindo a análise curricular para a 

verificação de todos os requisitos dispostos no item 2.2 do Edital e 

a análise documental disposta no item 5.3 do Edital.

-                

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

Wellington Santos Cunha DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

77,0               

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

Marcelo Dalta Reis DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do 

Edital.

62,2               


