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--- LAILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO, CANDIDATO não indicou opção ou apresentou curso 

associado a qualquer das opções do Edital.
-                      

--- TALYTA DE SOUSA AVILA INDEFERIDO, CANDIDATO não indicou opção ou apresentou curso 

associado a qualquer das opções do Edital.
-                      

ADMINISTRAÇÃO RUAN LUIS ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
85.40

ADMINISTRAÇÃO DILEANE TELES CAMPOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.00

ADMINISTRAÇÃO ISABELLE DOS SANTOS PEREIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.50

ADMINISTRAÇÃO LAIS ROCHA PIRES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
74.80

ADMINISTRAÇÃO RAYANE BRASIL BARBOSA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
74.60

ADMINISTRAÇÃO LUCIANA DE JESUS BRAGANÇA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.40

ADMINISTRAÇÃO DILTON DE PAULA ARGOLO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
60.00

ADMINISTRAÇÃO DIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
59.10

ADMINISTRAÇÃO LENICE MACHADO SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

ADMINISTRAÇÃO BIANA SANTORO DOS SANTOS INDEFERIDO, em face não atender ao requisito de matrícula em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso de 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO BIANCA DA SILVA RUBIM INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO BRENDA CAROLINA DA SILVA BARBOSA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO CARINE DOS SANTOS SANTANA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO FLAVIA RODRIGUES DAS MERCES INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

Seleção de Estagiários - Edital 02/2016/DG/SSA/IFBA - RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL

É facultado recurso ao Resultado Preliminar da Análise Documental, protocolado no Setor de Protocolo do Campus de Salvador do IFBA até o dia 

21/09/2016. O resultado definitivo da Análise Documental será publicado no dia 22/09/2016. A Avaliação Escrita ou Prática para os CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental está prevista para ocorrer no dia 28/09/2016 às 9h no Campus de Salvador do IFBA, 

Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.
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Seleção de Estagiários - Edital 02/2016/DG/SSA/IFBA - RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL

É facultado recurso ao Resultado Preliminar da Análise Documental, protocolado no Setor de Protocolo do Campus de Salvador do IFBA até o dia 

21/09/2016. O resultado definitivo da Análise Documental será publicado no dia 22/09/2016. A Avaliação Escrita ou Prática para os CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental está prevista para ocorrer no dia 28/09/2016 às 9h no Campus de Salvador do IFBA, 

Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.

ADMINISTRAÇÃO FLAVIA SANTOS SOUZA 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; ..."

-                      

ADMINISTRAÇÃO GILMARIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO ISIS PAIVA XAVIER CARLOS 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; ..."

-                      

ADMINISTRAÇÃO ITALLA CERQUEIRA SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO LAIZA ANDRADE SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Administração, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO LEANDRO DE JESUS SANTOS INDEFERIDO, em face não atender ao requisito de matrícula em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso de 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO MARIA ANGELA AUTA DE SOUZA 

NASCIMENTO

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; ..."

-                      

ADMINISTRAÇÃO MARIA LUCIANA PRAZERES DOS SANTOS INDEFERIDO, em face não atender ao requisito de matrícula em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso de 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO TASSIA RAMOS DA SILVA 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 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      

ADMINISTRAÇÃO WESLEY DA SILVA 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 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      
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Seleção de Estagiários - Edital 02/2016/DG/SSA/IFBA - RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL

É facultado recurso ao Resultado Preliminar da Análise Documental, protocolado no Setor de Protocolo do Campus de Salvador do IFBA até o dia 

21/09/2016. O resultado definitivo da Análise Documental será publicado no dia 22/09/2016. A Avaliação Escrita ou Prática para os CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental está prevista para ocorrer no dia 28/09/2016 às 9h no Campus de Salvador do IFBA, 

Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.

BIBLIOTECONOMIA LEIDIARA IARDLEI 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 

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

semestre do curso"

-                      

BIBLIOTECONOMIA WEDILA DE SOUZA DA SILVA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante matriculado em curso de Biblioteconomia, cursando ou 

já tendo cursado as disciplinas do 5º semestre do curso"

-                      

BIOLOGIA LETICIA COSTA CAVALCANTE DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.00

BIOLOGIA THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
67.00

BIOLOGIA ELIANE CONCEICAO DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Licenciatura em Biologia, 

cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

EDIFICAÇÕES BRUNA FERREIRA SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.90

EDIFICAÇÕES MIRIAN ALMEIDA LESSA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.70

EDIFICAÇÕES RAMON SILVA MORAES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
77.70

EDIFICAÇÕES IGOR MORAES DO NASCIMENTO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
76.10

EDIFICAÇÕES RUAN VITOR LEMOS NOBRE DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.80

EDIFICAÇÕES LUAN CESAR MENDES DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.60

EDIFICAÇÕES ELISEU DOS SANTOS CHAVES JUNIOR DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
69.60

EDIFICAÇÕES ADLER FILEMOM NASCIMENTO CARNEIRO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
68.90

EDIFICAÇÕES BRENDA BARBARA COSTA RIBEIRO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
65.00

EDIFICAÇÕES AMILTON SILVA DIAS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Prática, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
65.00

EDIFICAÇÕES ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR INDEFERIDO, em face não atender ao requisito de matrícula em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso de 

Administração, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 2º 

semestre do curso."

-                      

EDIFICAÇÕES BRUNO DOS SANTOS PAPA DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, face não atender ao disposto no inciso (e) do item 2.2 do Edital: " 

... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..."

-                      

ENFERMAGEM TAIS SOUSA SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
89.50

ENFERMAGEM RAQUEL ARAUJO SOUZA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
86.00

ENFERMAGEM CAROLINE FERREIRA BARRETO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
84.00
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Seleção de Estagiários - Edital 02/2016/DG/SSA/IFBA - RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL

É facultado recurso ao Resultado Preliminar da Análise Documental, protocolado no Setor de Protocolo do Campus de Salvador do IFBA até o dia 

21/09/2016. O resultado definitivo da Análise Documental será publicado no dia 22/09/2016. A Avaliação Escrita ou Prática para os CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental está prevista para ocorrer no dia 28/09/2016 às 9h no Campus de Salvador do IFBA, 

Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.

ENFERMAGEM MARIACLEIDE ALVES DOS SANTOS 

CARDOSO

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
84.00

ENFERMAGEM SIMONE ALMEIDA SANTIAGO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.00

ENFERMAGEM PATRICIA BASTOS THEOFILO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.00

ENFERMAGEM ALEXSANDRA MOREIRA DE SANTANA 

SANTOS

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
78.80

ENFERMAGEM JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
76.00

ENFERMAGEM VANESSA DIAS LOPES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
74.00

ENFERMAGEM JULIANA BARBOSA DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.00

ENFERMAGEM CINTIA MICHELLE ALEXANDRIA 

NEPOMUCENO

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
69.30

ENFERMAGEM ROSINEIDE DOS SANTOS CERQUEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
69.00

ENFERMAGEM EDVANDA DE JESUS BRITO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
65.70

ENFERMAGEM ERIKA DE SÁ BERNARDES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
64.00

ENFERMAGEM LUCIENE OLIVEIRA PASSOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
63.00

ENFERMAGEM TAIANE CONCEIÇÃO TELES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

ENFERMAGEM ADRIA DE MELO CARVALHO INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM ANA PAULA SANTOS ARGOLO INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM BIANCA MARQUES DA SILVA SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      
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ENFERMAGEM CARINA MARQUES DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM DANIEL DA SILVA OLIVEIRA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM DANIELA SILVA DE SANTANA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM EDICLEIA SANTOS DO ROSARIO INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM EDNALVA SOLEDADE MARTINS LIMA 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; ..."

-                      

ENFERMAGEM MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar a matrícula da candidata e o atendimento ao requisito 

de semestralidade do curso correspondente ao requisito de escolaridade 

para a vaga proposta, conforme o anexo I do Edital: "Estudante 

Regularmente matriculado em curso Superior de Enfermagem, a partir do 

5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM PRISCILA SILVA NONATO 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 Regularmente matriculado em 

curso Superior de Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM TAIZE AZEVEDO BASTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

ENFERMAGEM THALITA KELLY MACEDO ROCHA 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; ..."

-                      

ENG. ELETRICA ROBSON JOSÉ NEVES MATTOS JUNIOR DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
65.00
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ENG. ELETRICA ALEXANDRE MELVINO DE OLIVEIRA SILVA 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; ..."

-                      

INFORMÁTICA ERIC DO ROSÁRIO 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 Regularmente matriculado em 

curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou em 

Ciência da Computação ou em Sistemas de Informação ou em 

Engenharia da Computação ou em Licenciatura de Computação. Em 

todos os casos cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 3º 

semestre do curso."

-                      

ENG. ELETRICA NAIANA DOS SANTOS FERREIRA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do 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.."

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

CARLA FERREIRA SANTOS RANGEL CRUZ DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
85.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

JESSICA BRITO FERNANDES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
85.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

FABIANA FIGUEREDO DE ARAUJO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
83.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

JULIA LIMA CASEMIRO DA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

RAISSA XIMENES NERI DE OLIVEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

AMAZONINA FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA 

SOUZA

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.20

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

TAMIRES PEREIRA ALVES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
70.00

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

DANIEL CAMPOS DA PAIXÃO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
58.30

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

DANIELE SOUZA 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; ..."

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

DILTON BRANDÃO DIAS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento ao requisito de semestralidade do curso correspondente ao 

requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante Regularmente matriculado em curso Superior de 

Enfermagem, a partir do 5º semestre."

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

EMANUELA DOS SANTOS NASCIMENTO 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 com 

conhecimentos básicos de eletricidade e/ou eletrônica"

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

ESPARTANO SILVA 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 com 

conhecimentos básicos de eletricidade e/ou eletrônica"

-                      
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LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

FERNANDO SANTOS LORDELO 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; ..."

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

FREDERICO BANI MAIER 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 com 

conhecimentos básicos de eletricidade e/ou eletrônica"

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

VERENA CLAUDIA FERREIRA MIRANDA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 com conhecimentos básicos de 

eletricidade e/ou eletrônica"

-                      

LABORATORIO/MONITORIA 

DA FISICA

WANDERLIN COSTA DE OLIVEIRA 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 com 

conhecimentos básicos de eletricidade e/ou eletrônica"

-                      

MECANICA ALFREDO LEONARDO MOREIRA SILVA DE 

JESUS

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
86.60

MECANICA MAISA FIGUEREDO DA SILVA BRITO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
80.60

MECANICA KELVIN SANTOS LIMA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
80.00

MECANICA BEATRIZ ARIZI DA CONCEIÇÃO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
79.50

MECANICA RAFAELA DE SOUSA CADETE DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
78.00

MECANICA ARTUR DOS SANTOS REIS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
76.70

MECANICA THIAGO DA CRUZ PASSOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.80

MECANICA MICHAELA OLIVEIRA GOES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.30

MECANICA RONILSON ARAUJO SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.20

MECANICA DAVI LIMA BASTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.10

MECANICA RAFAEL LUCAS COSTA LIMA OLIVEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
74.50

MECANICA DARLISON FARIAS DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.20

MECANICA ADRIANO SOUZA DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
72.20

MECANICA OSVAN PASSOS BATISTA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
72.00

MECANICA MATHEUS SANTANA BOMFIM DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.90
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MECANICA FELIPE ALMEIDA GUIMARAES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.70

MECANICA GUSTAVO LESSA GONÇALVES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.40

MECANICA LEANDRO OLIVEIRA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.40

MECANICA EVERTON ALVES ROSARIO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.10

MECANICA JONATHAN SILVA DE MORAIS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
70.60

MECANICA RODRIGO SILVA 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.

69.80

MECANICA THIAGO PASSOS DO ESPIRITO SANTO 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.

69.70

MECANICA REBECA SOBRAL GOMES 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.

68.50

MECANICA FELIPE BONFIM 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.

67.90

MECANICA RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 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.

66.50

MECANICA VICTOR CORREIA DA 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.

66.40

MECANICA DANILO GONÇALVES 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.

0.00

MECANICA ALEXSANDER DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante matriculado no curso de Mecânica Subsequente e 

Integrado, cursando o 2º semestre o Subsequente e o Integrado a partir 

3º ano ."

-                      

MECANICA DEIVISSON SANTOS FIGUEREDO INDEFERIDO, CANDIDATO já concluiu o curso. -                      

MECANICA EDSON SANTANA DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante matriculado no curso de Mecânica Subsequente e 

Integrado, cursando o 2º semestre o Subsequente e o Integrado a partir 

3º ano ."

-                      

MECANICA GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante matriculado no curso de Mecânica Subsequente e 

Integrado, cursando o 2º semestre o Subsequente e o Integrado a partir 

3º ano ."

-                      

MECANICA GILSON SOARES SANTOS DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, face não atender ao disposto no inciso (e) do item 2.2 do Edital: " 

... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..."

-                      

MECANICA LEANDRO EUFROSINO PEREIRA DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, face não atender ao disposto no inciso (e) do item 2.2 do Edital: " 

... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..."

-                      
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MECANICA MARIA DA PAIXÃO SANTOS SILVA DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, face não atender ao disposto no inciso (e) do item 2.2 do Edital: " 

... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..."

-                      

MECANICA MIRELLE PEREIRA DE OLIVEIRA 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 no curso de 

Mecânica Subsequente e Integrado, cursando o 2º semestre o 

Subsequente e o Integrado a partir 3º ano ."

-                      

PEDAGOGIA ADNAJARA OLIVEIRA SAPUCAIA RAHAL DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
87.50

PEDAGOGIA CRISTIANE MASCENA ARAUJO DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
85.00

PEDAGOGIA ANDREA GUADALAJARA SANTOS SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
82.00

PEDAGOGIA ANDREA DO BONFIM FRANÇA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
81.30

PEDAGOGIA LAIANE MUNIZ COSTA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
79.00

PEDAGOGIA TERESINHA SANTOS COELHO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
79.00

PEDAGOGIA ZULMARA SANTOS DIAS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
73.10

PEDAGOGIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
68.00

PEDAGOGIA ALANA GRASIELLE ASSIS LOPES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
67.00

PEDAGOGIA ADRIANA MACIEL DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Pedagogia, cursando ou já 

tendo cursado as disciplinas do 4º semestre do curso."

-                      

PEDAGOGIA ANA REGINA CARVALHO 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 

Pedagogia, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 4º semestre 

do curso."

-                      

PEDAGOGIA BEATRIZ GUIMARÃES LUCIDE PAIVA 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 

Pedagogia, cursando ou já tendo cursado as disciplinas do 4º semestre 

do curso."

-                      

PEDAGOGIA CAROLINE DA SILVA SIMOES INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Pedagogia, cursando ou já 

tendo cursado as disciplinas do 4º semestre do curso."

-                      
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PEDAGOGIA MARIVANIA DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Pedagogia, cursando ou já 

tendo cursado as disciplinas do 4º semestre do curso."

-                      

PEDAGOGIA MONICA PEREIRA FARIAS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Pedagogia, cursando ou já 

tendo cursado as disciplinas do 4º semestre do curso."

-                      

PEDAGOGIA NILDA DAS DOS REIS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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; ..." e o 

atendimento 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 Pedagogia, cursando ou já 

tendo cursado as disciplinas do 4º semestre do curso."

-                      

PROF/EJA FABIO DE OLIVEIRA AROCA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
70.90

PROF/EJA MARIA APARECIDA DE ARAUJO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
67.90

PROF/EJA LARISSA SANTOS PASSOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
67.10

PROF/EJA GLEIDE NIEMAYER FONSECA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
67.00

PROF/EJA MICHAEL ALEXANDRE JESUS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
66.10

PROF/EJA ANTONIO CARLOS DAS DORES CONCEIÇÃO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

PROF/EJA MARIA DE LOURDES DE SOUZA ROCHA DOS 

SANTOS

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

PROF/EJA KATE RIBEIRO RAMOS DEFERIDO, mas CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO para a Avaliação 

Escrita, face não atender ao disposto no inciso (e) do item 2.2 do Edital: " 

... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..."

-                      

PROF/EJA DANIELA DE JESUS DA CRUZ MOREIRA INDEFERIDO, CANDIDATO não apresentou ficha de inscrição (ANEXO 

IV)
-                      

PROF/EJA JEFFERSON ANTONIO SANTIAGO DOS 

SANTOS

INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no disposto no inciso (d) do item 2.2 do 

Edital: " ... 2.2 ...  e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..." e o atendimento ao requisito de semestralidade do 

curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudantes de educação profissional na 

modalidade de educação de jovens e adultos, com idade igual ou 

superior a 14 anos e adultos."

-                      
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PROF/EJA EVANEIDE DA SILVA SOARES INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudantes de educação profissional na modalidade de educação 

de jovens e adultos, com idade igual ou superior a 14 anos e adultos."

-                      

QUIMICA ARCIMAR SOUSA DA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
83.00

QUIMICA CLARA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO DA 

SILVA

DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
79.20

QUIMICA REBECA SANTOS DAS VIRGENS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
76.40

QUIMICA HILDA CERQUEIRA SOUZA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
75.9                 

QUIMICA YASMIN AGUIAR SENA DA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
74.00

QUIMICA LUCAS GADE ASSUNÇÃO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.90

QUIMICA ALAN PATRICK CERQUEIRA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.80

QUIMICA JOÃO HENRIQUE DE JESUS MOREIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
70.50

QUIMICA MARINA SENA MENDES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
69.10

QUIMICA EMANUEL NERI SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
64.50

QUIMICA TUANE CARNEIRO BUGARY TELES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
64.00

QUIMICA ANGELA MIRANDA DA SILVA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA BRUNO SILVA FERREIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA DAIANA KARINA DOS SANTOS MACÊDO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA DANIEL EBER BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA DOUGLAS SANTANA SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA ELIENE CERQUEIRA MELO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA FELIX WALACE DO CARMO CHAGAS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA LAINA BEATRIZ MOREIRA DA PURIFICAÇÃO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA MARCELO HENRIQUE LIMA DO CARMO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA PALOMA FARIAS PORTUGAL DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA POLLIANA DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA RAIDEIZE SILVA SOUZA GOMES DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
0.00

QUIMICA ANA BEATRIZ DA CRUZ 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 no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      
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QUIMICA CLARICE LIMA CONCEIÇÃO 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 no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

QUIMICA ELISANGELA DOS SANTOS VALVERDE INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a estar matriculada em curso diferente do correspondente 

ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, conforme o anexo I do 

Edital: "Estudante matriculado no curso Técnico de Química, cursando 3º 

ou 4º ano."

-                      

QUIMICA INGRID FREITAS DE JESUS 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 no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

QUIMICA JOÃO LUCAS MOREIRA DOS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no disposto no inciso (d) do item 2.2 do 

Edital: " ... 2.2 ... e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas." e o atendimento ao requisito de semestralidade do curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

QUIMICA LUANA GABRIELE BARBOSA SANTANA INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no disposto no inciso (E) do item 2.2 do 

Edital: " ... 2.2 ...  e) caso o candidato seja para vaga de ensino médio ou 

educação profissional e dos anos finais do ensino fundamental na 

modalidade de jovens não deve apresentar mais do que uma reprovação 

em série ou período do curso relacionado à vaga pleiteada, seja por 

notas ou faltas. ..." e o atendimento ao requisito de semestralidade do 

curso correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

QUIMICA NATALIA VITORINO DE SOUZA 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 no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

QUIMICA QUEZIA SILVA 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 no curso Técnico 

de Química, cursando 3º ou 4º ano."

-                      

RADIOLOGIA WILTON ALVES DOS SANTOS DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
83.70

RADIOLOGIA BEATRIZ DOS SANTOS DE SANTANA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
80.50

RADIOLOGIA FERNANDA VIEIRA CARDOSO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
78.50

RADIOLOGIA EMILE BRAGA DA CRUZ DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
71.10

RADIOLOGIA RAPHAEL DOS SANTOS CERQUEIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
68.60

RADIOLOGIA ERMIRO NUNES DA SILVA NETO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
68.30

RADIOLOGIA MATEUS FERNANDES CAMBUI DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
68.10

RADIOLOGIA HAYALA DA SILVA SACRAMENTO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
59.70

RADIOLOGIA CINTIA ANJOS BRAGA PEREIRA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
57.20



Área Candidato Parecer quanto ao Requerimento de Inscrição e Classificação para a 
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Nota da 

Avaliação 

Documental 

Seleção de Estagiários - Edital 02/2016/DG/SSA/IFBA - RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL

É facultado recurso ao Resultado Preliminar da Análise Documental, protocolado no Setor de Protocolo do Campus de Salvador do IFBA até o dia 

21/09/2016. O resultado definitivo da Análise Documental será publicado no dia 22/09/2016. A Avaliação Escrita ou Prática para os CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS após o Resultado Definitivo da Análise Documental está prevista para ocorrer no dia 28/09/2016 às 9h no Campus de Salvador do IFBA, 

Rua Emídio dos Santos, s-n, 40301-015, Barbalho, Salvador, Bahia.

RADIOLOGIA IRANI DA SILVA ALMEIDA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
52.60

RADIOLOGIA GRACIELE LEÃO PORTELA 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 Tecnologia em Radiologia, cursando ou já tendo cursado as 

disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

RADIOLOGIA SILVANA BATISTA PASSOS DE LIMA 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 Tecnologia em Radiologia, cursando ou já tendo cursado as 

disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

RADIOLOGIA DALICE SANTOS DE JESUS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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;"

-                      

RADIOLOGIA LUCIMEIRE DE JESUS SANTOS INDEFERIDO, e CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO  para a Avaliação 

Escrita, devido a ausência de Documentação Acadêmica não sendo 

possível verificar o disposto no 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;"

-                      

RADIOLOGIA TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA INDEFERIDO, em face não atender ao requisito de matrícula em curso 

correspondente ao requisito de escolaridade para a vaga proposta, 

conforme o anexo I do Edital: "Estudante matriculado em curso Superior 

de Tecnologia em Radiologia, cursando ou já tendo cursado as 

disciplinas do 2º semestre do curso."

-                      

REFRIGERAÇÃO BLENDA GLÓRIA SANTANA DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
78.70

REFRIGERAÇÃO BIANCA BARRETO DO NASCIMENTO DEFERIDO e CANDIDATO CLASSIFICADO para a Avaliação Escrita, 

VERIFICADO o atendimento aos requisitos do item 2.2 do Edital.
72.70

REFRIGERAÇÃO KAUANE NUNES ALCEDINO 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: "Estudantes de educação profissional do 

curso técnico de refrigeração, cursando ou já tendo cursado o 3º ou 4º 

ano do curso."

-                      


