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Edital nº 05 do Campus de Juazeiro de 08 de junho de 2022 

 
Lista preliminar de inscritos 

Inscrições indeferidas por falta ou equívocos na documentação poderão, no prazo dos recursos, serem corrigidas mediante entrega de documentação 

comprobatória. O candidato deverá enviar a documentação para estagioifbajua@gmail.com. 

 Nome completo Situação da inscrição Justificativa 
Coeficiente 

de 
rendimento 

1 Anna Laura Rodrigues Mendes indeferida 
Não colocou o comprovante do curso de 
informática que ela informou no currículo. 

8,57 

2 Barbara Danielle Lima de Oliveira. indeferida 

Faltou comprovante de quitação eleitoral. 
Histórico acadêmico e comprovante de 

matricula sem datas, 
Declaração de matrícula e histórico sem 

carimbo e assinatura. 

6,89 

3 Bianca de Sousa Lima indeferida 

Histórico acadêmico e comprovante de 
matricula do mês 05/2022. 

sem histórico autenticado pelo sistema 
com o CR. 

8,86 

4 Carlos Barreto da Paixão indeferida 

Faltou currículo. Declaração e/ ou 
comprovante de matrícula que comprove 

a matrícula regular no curso, com 
detalhamento do horário das disciplinas 

matriculadas, devidamente autenticado 
por um sistema eletrônico ou carimbo 

8,30 
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da instituição e com data do mês 
vigente 

5 
Cristiane Sayonara Sasakura 

Brandão 
indeferida Não tem documentação anexada.  

6 Gabriel Lucas Brito Lira indeferida 
Falta título de eleitor com comprovação 
de quitação eleitoral e comprovante de 

matrícula. 
7,36 

7 Guilherme dos Santos Gomes deferida  8,64 

8 
Lucas Lustosa de Oliveira 

Carvalho 
indeferida 

Valor do coeficiente de rendimento não 
está claro para ser considerado na 

seleção 

 

9 Luiza Fabrine Medeiros Da Silva indeferida 
Valor do coeficiente de rendimento não 

está claro para ser considerado na 
seleção 

 

10 Maria Natália Pessoa de Oliveira deferida  8,08 

11 
Natália Fernandes Medrado Bispo 

dos Santos 
indeferida 

Histórico acadêmico e comprovante de 
matriculo do mês 05/2022 

7,90 

12 Rafaella Martins de Souza Guerra deferida  8,28 

13 Rizelma dos Santos Silva indeferida Não apresentou documentação.  

14 Valdomiro Martins Neto indeferida 
Faltaram os comprovantes dos cursos 

contidos no currículo. Sem coeficiente de 
rendimento. 

 

 


