
RESULTADO PRELIMINAR 
CURSO TÉCNICO EM COMÉRCIO INTEGRADO AO NÍVEL MÉDIO – MODALIDADE PROEJA 

 

Candidato Reserva de 
vagas 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DOCUMENTOS 
MATRÍCULA 

DOCUMENTOS 
RESERVA DE VAGAS 

RENDA INFERIOR 

RESULTADO 
COMISSÃO 

HETEROIDENTIFICAÇ
ÃO 

 
ALESSANDRA 
DOS SANTOS 

COSTA 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO 

 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
ALESSANDRO 

ANTUNES 
MACIEL 

 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDO  1) Declaração Múltipla ( 
conforme Anexo do 
Edital ) de todos do 

grupo familiar com 14 
anos ou mais assinado 

pelo declarante e 
responsável em casos 

de menores de 18 
anos. 

2) Cópia da Carteira de 
Trabalho ( 

independente de ser 
assinada ou não) de 

todos do grupo familiar 
com 14 anos ou mais, 

NÃO COMPARECEU 



conforme check -list 
entregue;] 

3) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

de todos do grupo 
familiar que exercem 
função remunerada( 
carteira de trabalho 
assinada, serviço 

público, estágio, jovem 
aprendiz). 

ALEXANDRA 
IJUINE DA SILVA 

DUTRA 
 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDA - 
AUSENTE 

   

ANA MARIA 
ALVES DA SILVA 

LOPES 
 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDA 
 

- - - 

ARIELEN DA 
SILVEIRA PINTO 

 

EP/RENDA 

 

INDEFERIDA 

 
 

-  1)  Questionário 
Socioeconômico( 

conforme Anexo do 
Edital), integralmente 
preenchido, datado e 

assinado; 
2) Cópia da identidade 
e CPF da candidata; 

 



BRUNA WICKERT 
MACHADO 

EP/RENDA DEFERIDA 
 

- - - 

DAISY 
KELLY NUNES 
FARENZENA 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDA - - - 

DANILO DE 
PAULA 

GONÇALVES 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO - 
CONDICIONAL 

Certificado de 
conclusão e histórico 
escolar deverão ser 
entregues até 11/02 

- - 

ELISÂNGELA
DOS SANTOS 

BATISTA 

EP/RENDA INDEFERIDA Certificado de 
conclusão e histórico 
escolar deverão ser 
entregues até 11/02 

1) Cópia da identidade 
e CPF da candidata; 

2) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

da candidata . 

- 

EROMAR 
TERSON 

MACHADO 
 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO - - - 

EVERTON DE 
FREITAS 
MENEZES 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO - 
CONDICIONAL 

 
 

Certificado de 
conclusão deverá ser 
entregue até 11/02. 

- - 



FERNANDA 
MATTA DA 

ROCHA 

 

EP/RENDA 

 

DEFERIDA - 
CONDICIONAL 

 
 

Certificado de 
conclusão e histórico 
escolar deverão ser 
entregues até 11/02. 

1) Questionário 
Socioeconômico ( 

conforme anexo do 
Edital), integralmente 
preenchido, datado e 

assinado. 
2) Declaração Múltipla( 

conforme Anexo do 
Edital) do companheiro; 
3) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

que exercem função 
remunerada ( do 
companheiro); 

4) Cópia do 
comprovante de 
recebimento de 

benefício social- bolsa 
família- BF 

- 

GABRIELA 
BASÍLIO DE 
OLIVEIRA 

EP/RENDA/PP
I 

INDEFERIDO - 1) Questionário 
Socioeconômico 

(conforme Anexo do 
Edital), integralmente 
preenchido, datado e 

assinado; 
2) Cópia da Identidade 
e CPF de Gabriela e de 

Karoline; 

HOMOLOGADA 



3) Cópia do CPF ou 
comprovante de 

inscrição no CPF de 
Shayane; 

4) Cópia da Carteira de 
Trabalho da página de 
identificação, da página 

de qualificação, das 
páginas dos dois 

últimos contratos de 
trabalho e da página 
seguinte ao último 

contrato de trabalho 
(em branco) das 

Carteiras de Trabalho 
de Gabriela, de 

Karoline, de Leandro e 
de Simone; 

5) Declaração múltipla 
(conforme Anexo do 

Edital) de Karoline, de 
Gabriela, de Shayane, 

de Leandro e de 
Simone; 

6) Cópia dos 
comprovantes de renda 
(contra-cheques) dos 
últimos três meses de 

Gabriela. 



GISLAINE 
PACHECO DA 

SILVA 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDA - 
CONDICIONAL 

 
 

Histórico escolar até 
11/02/19 

- - 

JULIANA DOS 
SANTOS 

MACHADO 
 

ACESSO 
UNIVERSAL 

INDEFERIDA - 
AUSENTE 

 
 

   

KAROLINE 
BASILIO DE 
OLIVEIRA 

 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDA 

 
 

- 1) Questionário 
Socioeconômico 

(conforme Anexo do 
Edital), integralmente 
preenchido, datado e 

assinado; 
2) Cópia da Identidade 
e CPF de Karoline e de 

Gabriela; 
3) Cópia do CPF ou 

comprovante de 
inscrição no CPF de 

Shayane; 
4) Cópia da Carteira de 
Trabalho da página de 
identificação, da página 

de qualificação, das 

HOMOLOGADA 



páginas dos dois 
últimos contratos de 
trabalho e da página 
seguinte ao último 

contrato de trabalho 
(em branco) das 

Carteiras de Trabalho 
de Karoline, de 

Gabriela, de Leandro e 
de Simone; 

5) Declaração múltipla 
(conforme Anexo do 

Edital) de Karoline, de 
Gabriela, de Shayane, 

de Leandro e de 
Simone; 

6) Cópia dos 
comprovantes de renda 
(contra-cheques) dos 
últimos três meses de 

Gabriela. 

LUCAS 
ROBERTO 

MESQUITA DE 
OLIVEIRA 

 

 
EP/RENDA/PP

I 
 

INDEFERIDA - 
AUSENTE 

   



MARISA ODETE 
SILVA DE 
AGUIAR 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

 

 
INDEFERIDA 

 
 

Cópia e original: 
Certificado de 

conclusão e histórico 
escolar; documento de 

identidade; cpf; 
comprovante de 

residência. 

- - 

NÓRTHON 
SANTOS DA 

ROSA 
 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDO - 1) Comprovante de 
recebimento de 

benefícios 
sociais - Bolsa 
Família e/ou 
Benefício de 

prestação 
continuada 

HOMOLOGADO 

RITA ELISABETE 
RODRIGUES DE 

SOUZA 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO  
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

ROBERT 
VINÍCIUS REIS 

DE AGUIAR 
 

EP/RENDA 

 

INDEFERIDO - 1) Cópia da identidade 
e CPF do candidato ; 

2) Cópia da identidade 
e CPF de todos os 
membros do grupo 

familiar com 14 anos ou 
mais; 

- 



3) Cópia da Carteira de 
Trabalho( independente 

de ser assinada ou 
não) de todos do grupo 
familiar com 14 anos ou 

mais ( conforme 
check-list entregue ao 

candidato; 
4) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

de todos do grupo 
familiar que exercem 
função remunerada( 
carteira de trabalho 
assinada, serviço 

público, estágio, jovem 
aprendiz); 

5) Cópia da identidade 
ou Certidão de 

Nascimento  de todos 
os membros do grupo 
familiar menores de 14 

anos. 

ROSMARIA 
ANTONIA DA 

SILVA 
 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDA - - - 



SUELEN LEIRIA 
ALVES 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDO - 
CONDICIONAL 

Histórico escolar 
deverá ser entregue até 

11/02/19 

- - 

SUSANE DOS 
SANTOS SOUZA 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

DEFERIDA - - - 

THAINÁ VIEIRA 
DE AZEVEDO 

 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDA 

 
 

- 1) Questionário 
Socioeconômico ( 

conforme Anexo do 
Edital ), integralmente 
preenchido , datado e 

assinado; 
2) Cópia da identidade 
e CPF da candidata ou 
documento equivalente; 
3) Cópia da identidade 

e CPF  de todos o s 
membros  do grupo 

familiar com 14 anos ou 
mais; 

4) Cópia da identidade 
ou Certidão de 

Nascimento  de todos 
os membros do grupo 

familiar  menores de 14 
anos ; 

HOMOLOGADA 



5) Cópia da Carteira de 
Trabalho ( 

independente de ser 
assinada ou não) de 

todos  do grupo familiar 
com 14 anos ou mais, 

conforme check-list 
entregue; 

6) Declaração Múltipla( 
conforme Anexo do 
Edital) de todos do 

grupo familiar com 14 
anos ou mais assinado 

pelo declarante e 
responsável em casos 

de menores de 18 
anos; 

7) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

de todos do grupo 
familiar que exercem 

função remunerada,em 
havendo. 

THAYRONE 
MARIA HOHER 
DE OLIVERIA 

 

EP/RENDA/PP
I 

 

 
DEFERIDO 

 

- - HOMOLOGADO 



 

VAGNER 
RODRIGUES DA 

SILVA ALVES 

EP/RENDA 

 

INDEFERIDO  Certificado de 
conclusão e histórico 
escolar deverão ser 
entregues até 11/02. 

Certidão de nascimento 
ou casamento, cópia da 
quitação militar e cópia 

do comprovante de 
residência. 

1) Cópia da identidade 
e CPF de todos os 
membros do grupo 

familiar com 14 anos ou 
mais ; 

2) Cópia da carteira de 
trabalho( independente 

de ser assinada ou 
não) de todos do grupo 
familiar com 14 anos ou 

mais ( conforme 
check-list entregue ao 

candidato);] 
3) Declaração múltipla ( 

conforme Anexo do 
Edital) de todos do 

grupo familiar com 14 
anos ou mais assinado 

pelo declarante e 
responsável em casos 

de menores de 18 
anos; 

4) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

de todos do grupo 
familiar que exercem 
função remunerada( 

- 



carteira de trabalho 
assinada, serviço 

público, estágio, jovem 
aprendiz). 

VANESSA DA 
FONSECA 

RODRIGUES 

ACESSO 
UNIVERSAL DEFERIDO 

 

 
- 

 
- 

 
- 

VERA LÚCIA DA 
SILVA FERREIRA 

ACESSO 
UNIVERSAL 

 

INDEFERIDA - 
AUSENTE 

 

   

VINICIUS BASILIO 
DE OLIVEIRA 

 

EP/RENDA/PP
I 
 

INDEFERIDA - 
AUSENTE 

-  - 

WAGNER 
MEIRELLES 

BASILIO 

 

EP/RENDA/PP
I 

 

INDEFERIDO 
 

 
 

- 1) Cópia da identidade 
e CPF do candidato ou 
documento equivalente; 
2) Cópia da Carteira de 

Trabalho ( 
independente de ser 
assinada ou não) de 

todos do grupo familiar 
com 14 anos ou mais, 

conforme check-list 
entregue ao candidato; 

HOMOLOGADO 



3) Cópia dos 3 últimos 
comprovantes de renda 

de todos do grupo 
familiar que exercem 
função remunerada( 
carteira de trabalho 
assinada, serviço 

público, estágio, jovem 
aprendiz). 

WEIMAR 
ESCALANTE 

DUARTE 

 

ACESSO 
UNIVERSAL 

 

DEFERIDO
 

 

- - - 

 


