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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 

EXAME DE SELEÇÃO 2021
CURSOS TÉCNICOS/IFAL/CAMPUS MACEIÓ

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ALAN VITOR DOS SANTOS ASSIS

ANA ELISABETE DA SILVA NASCIMENTO

ANDREIA RAYANE RAMOS DE MELO

ANNY KAROLYNY CARDOSO PONTES

BRUNA MYRELLE DE SOUZA SILVA

CARLOS EDUARDO SILVA DE LIMA

EDSON DAVI LUCAS DA SILVA

ERIC GABRIEL MENEZES JOVENTINO

ESTÉFANI SILVA VIANA
Ausência da declaração de desemprego (anexo I)

EVERTON LUAN DA SILVA

FÁBIO SILVA DE LIMA
O aluno não anexou a frente do histórico, onde consta seu nome. 

FILIPE ROCHA CRUZ

FRANCIANE MAYARA SILVA MENDES

GERLAN DA SILVA MELO

HEVELLY VICTORIA DE ALMEIDA ACIOLE

IAN JADYAEL NASCIMENTO DE ARAÚJO

ISAAC ÃNGELO HONORATO FALCÃO DE MELO

ISAAC ARAUJO CELESTINO

JHENYFER THAYS CALIXTO SILVA SANTOS

JHONATAN ÉRIK DOS SANTOS SILVA

JOÃO PEDRO SIMÕES ALMEIDA

JONATAS GABRIEL SOTERO DA SILVA

JOSÉ ENDERSON LINS DA SILVA

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Faltou anexar o histórico escolar do fundamental, e só apresentou declaração do 6º ao 
8º ano, e não anexou o termo de autorização de imagem e voz.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou os seguintes documentos: Comprovante de renda de TODOS 
os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam 
atividade remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.4.G do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou os seguintes documentos: Comprovante de renda de TODOS 
os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam 
atividade remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.
Foto 3 x 4 � de frente e recente, conforme item 3.4.C do edital de convocação
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.4.G do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.5.H do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento:Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública, conforme 
item 3.5.H do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.5.H do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

CANDIDATO NÃO CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, conforme item 3.5.F do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme item 3.4.J do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Histórico Escolar da rede privada, laudo médico para avaliação da comissão de 
avaliação médica.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Faltou comprovação de histórico escolar do fundamental e o termo de autorização de 
imagem e voz.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme item 3.4.J do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme item 3.4.J do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou os seguintes documentos: Comprovante de renda de TODOS 
os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam 
atividade remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.4.G do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Faltou anexar o histórico do fundamental. Somente comprovou por declaração do 6º 
ao 8º ano. Faltou anexar o termo de autorização de imagem e voz.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Faltou comprovante de renda por membro família e o anexo do termo de autorização 
de imagem e voz, conforme edital retificado nº10/2021/DSI/PROEN/IFAL.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

1- O candidato não anexou o verso da carteira de identidade. 2- O candidato não 
apresentou a comprovação que possui renda bruta familiar per capta menor ou igual a 
1,5 salários-mínimos (Exigência do Item 3.2.2.1)

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Faltou comprovante de pagamento dos programas sociais e anexar o termo de 
autorização de imagem e voz, conforme edital retificado nº10/2021/DSI/PROEN/IFAL.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

1- O candidato não apresentou a comprovação que possui renda bruta familiar per 
capta menor ou igual a 1,5 salários-mínimos (Exigência do Item 3.2.2.1) 2- O 
Candidato não comprovou que estudou do 1º ao 9º ano, exclusivamente, em escola 
pública. (exigência do Item 3.4 - g)

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou os seguintes documentos: Comprovante de renda de TODOS 
os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam 
atividade remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública, conforme item 3.4.G do edital de convocação.
Frente do documento de identificação, conforme item 3.4.A do edital de convocação.
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JOSEMELRY VITORIA GUSMAO DOS SANTOS

JOYCE KARINA FERREIRA BAZÍLIO

MARIA BEATRIZ FELICIANO MARQUES
A ALUNA NÃO ANEXOU A FRENTE DO HISTÓRICO, ONDE CONSTA SEU NOME

MARIA JACKELINE DE ABREU ALBUQUERQUE

MARIA LUISA ALVES DOS ANJOS

MAYARA MARCIA CAMELO DE ARAUJO

NADYA SOPHIA SANTOS SILVA

NÍCOLAS ALBUQUERQUE RAMOS

NICOLLE CRISTINE DOS SANTOS ROMÃO

RAUL SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS

REGINALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR

RODRIGO DE SOUZA FREITAS CORREIA
Faltou a frente do histórico, onde consta o nome do aluno

WILLIAM GUSTAVO LINS GOMES
O ALUNO NÃO APRESENTOU O VERSO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

WITTILAYNE MILENA DE ARAUJO PEREIRA

ELETROTÉCNICA SUBSEQUENTE
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

CASADO

CLAUDEMIR ROMAO VITURINO

EMANUELL ALVES COSTA

FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Falha ao carregar documentos PDF. Não apareceu nenhum documento.

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS FILHO

FILIPE LUCIANO DA SILVA ROCHA

JOSÉ ALFEDO DE LIMA

LUCAS HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS

SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO

MECÂNICA SUBSEQUENTE
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não apresentou os seguintes documentos: Declaração que cursou TODO o 
Ensino Fundamental (1o ao 9o ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública, 
conforme item 3.4.G. Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada, conforme 
item 3.4.I e 3.7.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

1- A candidata não anexou o verso da carteira de identidade.
2- A aluna não anexou declaração válida de conclusão do 9º ano (Item 3.4 - g, uma 
vez que não especifica que a aluna estudou integralmente em escola pública). 

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

1- A declaração de conclusão do 9º ano não atende a exigência do Item 3.4 - g, uma 
vez que não especifica que a aluna estudou integralmente em escola pública. 2- A 
candidata não apresentou a comprovação de que possui renda bruta familiar per capta 
menor ou igual a 1,5 salários-mínimos (Exigência do Item 3.2.2.1)

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento:Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública, conforme 
item 3.5.H do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não apresentou os seguintes documentos: Declaração que cursou TODO o 
Ensino Fundamental (1o ao 9o ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública, 
conforme item 3.4.G. Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada, conforme 
item 3.4.I e 3.7.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou os seguintes documentos:Declaração que cursou TODO o 
Ensino Fundamental (1º ao 9° ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública, 
conforme item 3.5.H do edital de convocação.
Frente do documento de identificação, conforme item 3.5.A do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou o seguinte documento: Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada, conforme itens 3.4.J e 3.7 do edital de convocação.

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
INTEGRADO

Candidato não anexou verso do documento de identificação, conforme item 3.5.A do 
edital de convocação.

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

O aluno não apresentou os documentos do subitem 3.4, das alíneas, abaixo:
 f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos)
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
* O aluno apresentou, apenas, o comprovante de votação do 1º turno. Não consta o 
Município de votação.

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

O Histórico escolar do Ensino Médio apresentado pelo estudante (conforme o subitem 
3.3; h) está ilegível. Deve ser inserido um arquivo legível.

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

Estudante apresentou documento ilegível referente ao solicitado no subitem 3.5; a: 
Documento oficial com foto. Deve-se inserir documento legível. Faltou apresentar o 
documento solicitado no subitem 3.5; e: Documento que comprove sua situação com o 
Serviço Militar (para os maiores de 18 (dezoito) anos do sexo masculino). O 
Certificado (subitem 3.5; h) apresentado está incompleto, pois falta o verso do 
documento. 

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

Falha no documento solicitado no item 3.3; a: Documento oficial com foto. O arquivo 
apresentado não mostra todos os dados do documento, a data de expedição foi 
omitida. Falha no documento solicitado no item 3.3; f: Certidão de quitação eleitoral , o 
documento que o estudante anexou não é a Certidão.

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

Estudante não apresentou o documento solicitado no item 3.3;b: CPF. Não apresentou 
o documento solicitado no item 3.3; e: Documento que comprove sua situação com o 
Serviço Militar (para os maiores de 18 (dezoito) anos do sexo masculino). Não 
apresentou também documento solicitado no item 3.3; f: Certidão de quitação eleitoral 
(para os maiores de 18 (dezoito) anos).

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE Estudante não anexou o Histórico Escolar para comprovar que cursou as três séries 

do Ensino Médio exclusivamente em Escola Pública, conforme subitem 3.5; h.

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

O aluno não apresentou os documentos do subitem 3.4, das alíneas abaixo:
 f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos)
h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses casos, o/a 
candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em escolas 
particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETROTÉCNICA 
SUBSEQUENTE

O aluno não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea, abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
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DIEGO DOS SANTOS DINIZ

GABRIEL WILLIAM DE LIMA FERREIRA

ISAQUE AFONSO DOS SANTOS

KLEVERSON MIRANDA DOS SANTOS
O canditado a vaga PPI 1, não apresentou a comprovação de baixa renda familiar.

MONICA LINS SILVA DOS REIS

RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

RAVEL SEVERO DOS SANTOS

WILLIAMS GOMES DA SILVA
O candidato é OE 1 e não anexou comprovante de baixa renda.

QUÍMICA SUBSEQUENTE
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

CARLA REGINA MARQUES DOS SANTOS

DARIO JOSÉ DA SILVA RAMOS

DÉNORA APOLINÁRIO FERREIRA SANTOS

DERLANY FERREIRA DA SILVA

EDMÁRCIA DO NASCIMENTO ROCHA

EDVALDO JOSÉ DA SILVA

EVANEIDE ALVES DA SILVA

EZEQUIEL JOSÉ DOS SANTOS SILVA

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

Candidato concorre a vagas ppri1, anexou carteira de trabalho da esposa 
desempregada mas não anexou contracheque que comprove a condição de baixa 
renda familiar. 

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

O candidato PPI 1: -não anexou comprovante de conclusão da fase anterior de ensino 
em escola pública.  -não anexou o comprovante de quitação eleitoral -não anexou a 
copia do titulo de eleitor -não anexou a copia da carteira de reservista - não anexou 
comprovante de baixa renda. 

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

O candidato OE 2 não apresentou comprovante de conclusão da etapa anterior de 
ensino médio. 

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

O candidato é cotista ppi2 e precisa apresentar comprovante de conclusão de todo o 
ensino médio em instituição pública de ensino. O comprovante que o mesmo 
apresentou não tem o nome da instituição impossibilitando aferir se a instituição é 
pública.

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

o candidato eh ppi 1 não anexou documento que comprove condição econômica 
familiar de baixa renda. não anexou documento que comprova está quite com a 
obrigação de votar nas últimas eleições

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

O candidato concorre a vagas ppr 1

 o documento que pretente comprovar condição econômica familiar de baixa renda 
não é atualizado.

 o documento que pretende comprovar a condição de ter cursado todo o ensino médio 
em estabelecimento
público de ensino não menciona a conclusão do segundo grau do ensino médio. 

MECÂNICA 
SUBSEQUENTE

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

CANDIDATO N]AO ANEXOU COMPROVANTE DE RENDA
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL, ALÍNEA:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

*DOCUMENALÇAO ILEGÍVEL - Descumprimento do item 3.1, alinea c) - anexar e 
enviar imagem legível, em formato PDF, JPG OU PNG, com o limite de 10MB por 
arquivo, de TODOS os documentos obrigatórios, de acordo com a opção escolhida; * 
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.6, alínea: i) Laudo médico, com no máximo 12 
(doze) meses de emitido, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do 
Artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência 
ao CID � Código Internacional de Doenças � conforme exigência prevista na Lei nº 
13.409, de 28/12/2016 e no Artigo 8ºB da Portaria Normativa nº 09/MEC, de 
05/05/2017. (LAUDO EMITIDO COM MAIS DE 12 MESES E ILEGÍVEL)

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

*FALTOU a frente do RG (parte da foto)- descumprimento do item 3.3, alínea a) 
Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação � CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-
Título com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

FALTARAM OS COMPROVANTES DE RENDA
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, alíneas: *i) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada (ver subitem 3.7). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEAS: * RG 
(FALTOU a parte da foto) - a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, 
Carteira de Identidade de Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � 
CTPS, Carteira Nacional de Habilitação � CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, 
Titulo de Eleitor Digital (E-Título com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou 
Passaporte). * h) HISTÓRICO ESCOLAR (FALTOU a parte da frente, que tem as 
informações do 1º,2º e 3º anos) - Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º 
ao 3º ano/série) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º 
ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as dos cursos 
subsequentes. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte 
do ensino médio em escolas particulares, nem como bolsista. 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO: e) Documento 
que comprove sua situação com o Serviço Militar (para os maiores de 18
(dezoito) anos do sexo masculino)-CANDIDATO SÓ MANDOU O VERSO DA 
CARTEIRA, FALTA A PARTE DA FOTO.

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

FALTOU ANEXAR OS COMPROVANTES DE RENDA
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEA: * i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

FALTOU O VERSO DO RG (DADOS PESSOAIS)-DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, 
ALÍNEA: a) Documento oficial de identificação com foto (Carteira de Identidade, 
Carteira Nacional de Habilitação � CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS, Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte).
OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com foto, o/a candidato/a 
deverá apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de Casamento e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o documento oficial de identificação 
com foto, sob pena de a
matrícula ser cancelada.
*DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5, ALÍNEA f) Certidão de quitação eleitoral (para os 
maiores de 18 (dezoito) anos) - MANDOU COMPROVANTE DE REQUERIMENTO , 
MAS NÃO ESPECIFICA O ASSUNTO;
 * DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5 ,ALÍNEA: i) Comprovante de renda de TODOS 
os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
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GHULYA ROBERTS FERNANDES DE LIMA

LEANDRO ALVES GOMES

LEIDIANE BATISTA DA SILVA

MARIA CELIA AROUCHA SANTOS

RENÁRIA MIRELLE VENTURA DOS SANTOS

ROSINEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS

THAINA DA SILVA SANTOS

VALÉRIA BORGES SANTOS DA SILVA

SEGURANÇA DO TRABALHO SUBSEQUENTE
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ALEXANDRE NASCIMENTO DA COSTA SANTOS

ANNE PATRÍCIA DA SILVA MIRANDA

CAMILA RAIANE TAVARES DA SILVA

DANIELA ALVES SANTOS SILVA

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEA: * RG 
(FALTOU a frente-parte da foto) - alínea a) Documento oficial de identificação com foto 
(Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação � CNH, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS, Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte). * 
FALTOU ANEXAR OS COMPROVANTES DE RENDA -i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

SÓ APRESENTOU O TÍTULO DE ELEITOR - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 
(dezoito) anos).FALTOU APRESENTAR OS COMPROVANTES DE RENDA -* i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO : FALTOU 
ANEXAR COMPROVANTES DE RENDA - ALÍNEA:* i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.1 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEA: * 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ILEGÍVEL - c) anexar e enviar imagem legível, em 
formato PDF, JPG OU PNG, com o limite de 10MB por arquivo, de TODOS os 
documentos obrigatórios, de acordo com a opção escolhida. DESCUMPRIMENTO DO 
ITEM 3.3 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEAS: SOMENTE ANEXOU O TÍTULO 
DE ELEITOR-*f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEAS: 
FALTOU ANEXAR OS COMPROVANTES DE RENDA-* i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEAS:SÓ 
APRESENTOU O TÍTULO DE ELEITOR *f) Certidão de quitação eleitoral (para os 
maiores de 18 (dezoito) anos). * i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes 
da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada (ver subitem 3.7). 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

TODOS OS ARQUIVOS ANEXADOS ESTÃO EM BRANCO, portanto ILEGIVEL-
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.1, alínea c) anexar e enviar imagem legível, em 
formato PDF, JPG OU PNG, com o limite de 10MB por arquivo, de TODOS os 
documentos obrigatórios, de acordo com a opção escolhida. 

QUÍMICA 
SUBSEQUENTE

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEAS: * 
FALTOU A FRENTE DO HISTÓRICO ESCOLAR (Certificado do Ens. Médio-1. 2 e 3 
anos)-h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses 
casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em 
escolas particulares, nem como bolsista. i) OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino Médio (1º 
ao 3º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a 
matrícula ser cancelada. 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

3.3. 
a) Documento oficial com foto - falta o verso
d) Comprovante de Residência Atualizado - ilegível
e) Documento que comprove sua situação com o Serviço Militar - não apresentou
f) Certidão de quitação eleitoral - não apresentou
j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para
fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
3.7. não apresentou comprovação de renda familiar conforme cota

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

SEGUNDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 
DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE 
SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS, NÃO FORAM 
ANEXADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: f)Certidão de quitação eleitoral (para 
os maiores de 18 (dezoito) anos). i)Laudo médico, com no máximo 12 (doze) meses 
de emitido, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do Artigo 4º do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao CID � 
Código Internacional de Doenças � conforme exigência prevista na Lei nº 13.409, de 
28/12/2016 e no Artigo 8ºB da Portaria Normativa nº 09/MEC, de 05/05/2017.

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os seguintes documentos obrigatórios conforme EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO):

a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação � CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Título de Eleitor Digital (E-
Título com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte).
     (NECESSÁRIO ANEXAR RG � FRENTE E VERSO)

c) Foto 3 x 4 � de frente e recente.
       (NECESSÁRIO ANEXAR  APENAS A FOTO)

f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).

h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses casos, o/a 
candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em escolas 
particulares, nem como bolsista.
     (NECESSÁRIO ANEXAR DOCUMENTO (declaração) COM IMAGEM LEGÍVEL)

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

 Não apresentou os documentos: 3.4. i) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7 
do edital); j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
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EDICLEY DOMINGOS DOS SANTOS

ELISSANDRA ARAÚJO COUTINHO

ELYZIANA LOURENÇO LIMA DOS SANTOS

EVELLYN

EVELYN CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS

GISELLE GWENDALLY ALVES CLEMENTE ROZENDO

INGRID SUELLEN DE OLIVEIRA SANTOS

JAIANA FREIRE DOS SANTOS

JOSÉ CORREIA FERREIRA

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os seguintes documentos obrigatórios conforme EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO):

f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).
    (NECESSÁRIO ANEXAR IMAGEM COMPLETA - SEM CORTE)

h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses casos, o/a 
candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em escolas 
particulares, nem como bolsista.
     (NECESSÁRIO ANEXAR HISTÓRICO � FRENTE E VERSO)

i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7 do edital).

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os seguintes documentos obrigatórios conforme EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO):

d) Comprovante de Residência Atualizado.
    (NECESSÁRIO ANEXAR COMPROVANTE COM DATA) 

f)  Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).

h) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/ série) 
ou equivalente, para candidatos/as classificados/as nos cursos subsequentes. 
     (NECESSÁRIO ANEXAR HISTÓRICO COM IMAGEM MAIS LEGÍVEL � FRENTE E 
  VERSO)

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.5. Para os/as candidatos/as cotstas convocados/as no 
Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afrmatvas II (PPI � II e OE � II), estes deverão anexar, ao procedimento de 
pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: f) Certdão de quitação 
eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos.)

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Comprovante de renda bruta familiar per capta menor ou igual a 1,5 salário-mínimo 
(um salário-mínimo e meio), que equivale até R$ 1.650,00 por membro da família; 3.4. 
f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos); j) Termo de 
Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins 
Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as 
no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), estes deverão anexar, ao procedimento da pré-
matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: d) Comprovante de 
Residência Atualizado. Obs: foto do comprovante está cortada, não é possível ver a 
data. f) Certdão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito anos).

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos: 3.4. f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores 
de 18 (dezoito) anos); h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º 
ano/série) ou equivalente; j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.
P.S. HISTÓRICO ESCOLAR APRESENTADO NÃO LEGÍVEL NO QUADRO DE 
NOTAS.   

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

SEGUNDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 
DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE 
SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS, NÃO FORAM 
ANEXADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
 f)Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos)

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS LASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.4. Para os/as candidatos/as cotstas convocados/as no 
Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afrmatvas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de 
pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda 
de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atvidade remunerada (ver subitem 3.7). 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS LASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.4. Para os/as candidatos/as cotstas convocados/as no 
Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afrmatvas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de 
pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda 
de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atvidade remunerada (ver subitem 3.7).
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JULIANA KAROLAINE MALAFAIA CORDEIRO

LUCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

MICHELINE VALKIRIA LOPES DO NASCIMENTO

NAISLY REBECA ALVES DE LIMA

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

De acordo com o Edital de convocação para pré matrícula online dos (as) candidatos 
(as) classificados (as) nos editais de exame de seleção 2021, para o ingresso dos 
cursos técnicos, faltou anexar os referidos itens abaixo: a) Documento oficial com foto 
- anexou RG cortado, sem possibilidade de visualizar todos os dados. i)Laudo médico, 
com no máximo 12 (doze) meses de emitido, atestando a espécie e o grau da 
deficiência, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
com expressa referência ao CID � Código Internacional de Doenças � conforme 
exigência prevista na Lei nº 13.409, de 28/12/2016 e no Artigo 8ºB da Portaria 
Normativa nº 09/MEC, de 05/05/2017. - Não anexou laudo médico com o grau de 
deficiência e CID, apenas anexou um exame de audiometria incompleto, onde não 
consta o nome da candidata.

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.6. Para os/as candidatos/as cotstas convocados no 
Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a SITUAÇÃO 
II, Ação Afrmatva III (Pessoas com Defciência � PcD), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: a) 
Documento ofcial com foto (Carteira de Identdade, Carteira de Identdade de Menores, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de Habilitação � 
CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-Título com foto), 
Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte). OBS: Na ausência do documento 
ofcial de identfcação com foto, o/a candidato/a deverá apresentar a Certdão 
Nascimento ou Certdão de Casamento e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partr da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o documento ofcial de identfcação com foto, sob pena de a matrícula 
ser cancelada. c) Foto 3 x 4 � de frente e recente. Obs: Anexar imagens legíveis dos 
seguintes documentos obrigatórios: RG; foto 3x4. d) Comprovante de Residência 
Atualizado. e) Documento que comprove sua situação com o Serviço Militar (para os 
maiores de 18 (dezoito) anos do sexo masculino). Obs: Anexar imagem legível. h) 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classifcados/as dos cursos subsequentes. Nesses casos, o/a 
candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em escolas 
partculares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino Médio (1º 
ao 3º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a partr da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certfcado, sob pena de a 
matrícula ser cancelada. Obs: Histórico escolar atesta que o candidato terminou o 
ensino fundamental em escola cenecista, portanto, não cursou ensino médio 
exclusivamente em escola da rede pública. i) Laudo médico, com no máximo 12 (doze) 
meses de emitdo, atestando a espécie e o grau da defciência, nos termos do Artgo 4º 
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao CID � 
Código Internacional de Doenças � conforme exigência prevista na Lei nº 13.409, de 
28/12/2016 e no Artgo 8ºB da Portaria Normatva nº 09/MEC, de 05/05/2017. Anexar 
laudo médico legível, com CRM, assinatura e carimbo do médico, atestando sua 
deficiência (CID 10). 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os seguintes documentos obrigatórios conforme EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO):

a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação � CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-
Título com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte).
     (NECESSÁRIO ANEXAR RG � FRENTE E VERSO, SEM CORTE)

d) Comprovante de Residência Atualizado.
     (NECESSÁRIO ANEXAR COMPROVANTE COM DATA, SEM CORTE)

f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).
    (NECESSÁRIO ANEXAR IMAGEM COMPLETA - SEM CORTE)

h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses casos, o/a 
candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em escolas 
particulares, nem como bolsista.
      (NECESSÁRIO ANEXAR HISTÓRICO COM IMAGEM LEGÍVEL � FRENTE E 
VERSO)

i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7 do edital).

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS LASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.3. Para os/as candidatos/as não cotstas convocados/as 
no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a 
SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), estes deverão anexar, ao procedimento da pré-
matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: f) Certdão de quitação eleitoral 
(para os maiores de 18 (dezoito) anos). h) Histórico Escolar e Certfcado de Conclusão 
do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, para candidatos/as 
classifcados/as nos cursos subsequentes. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração de Conclusão do Ensino Médio (1º ao 
3º ano/série) ou equivalente e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partr da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certfcado, sob pena de a matrícula ser cancelada.
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PRISCILA FRANÇA DE MELO SILVA

SAMIRIS VITORIA FERREIRA GONCALVES

THALYTA ALBUQUERQUE SILVA SANTOS

EDIFICAÇÕES INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ÁDILA RAYANE ALVES DOS SANTOS

ALANE PEREIRA DOS SANTOS

ALANNY CAVALCANTE CLAUDINO
Falta termo de imagem

ALINE CARLA DOS SANTOS
Falta termo de imagem.

ANA CLARA BARROS DOS SANTOS
Faltou o termo de imagem!

ANDERSON GABRIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA ALVES
Falta termo de imagem.

ANNA LUIZA DOS SANTOS
FALTOU O TERMO DE IMAGEM

AYLLA VITÓRIA DA SILVA
Falta termo de imagem

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os documentos conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS LASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
(RETIFICADO), referente a: 3.5. Para os/as candidatos/as cotstas convocados/as no 
Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destnadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afrmatvas II (PPI � II e OE � II), estes deverão anexar, ao procedimento de 
pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: d) Comprovante de 
Residência Atualizado. Obs: comprovante está cortado, aparecendo apenas o nome 
da candidata. 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

De acordo com o Edital de convocação para pré matrícula online dos (as) candidatos 
(as) classificados (as) nos editais de exame de seleção 2021, para o ingresso dos 
cursos técnicos, faltou anexar os referidos itens abaixo: - Não declarou a raça como 
preto, pardo ou indígena. h)Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º 
ano/série) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), 
OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as dos cursos subsequentes. Nesses 
casos, o candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino médio em 
escolas particulares, nem como bolsista. A Fundação Bradesco não se enquadra como 
escola da rede pública, pois é de responsabilidade da iniciativa privada. i)Comprovante 
de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos,ainda que 
não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
SUBSEQUENTE

Não apresentou os seguintes documentos obrigatórios conforme EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO):

a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação � CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Título de Eleitor Digital (E-
Título com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte).
      (NECESSÁRIO ANEXAR RG - frente e verso)

f) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 (dezoito) anos).

h) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) 
ou equivalente, para candidatos/as classificados/as nos cursos subsequentes.
     (Documento anexo sem data de conclusão do ensino médio. 
      NECESSÁRIO  ANEXAR HISTÓRICO � FRENTE E VERSO)

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5 - a) Documento oficial com foto. (carteira de identidade 
frente e verso, ou seja, com a parte da frente que consta a foto).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada. i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
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AYRES CECILIA VERISSIMO INACIO

BEATRIZ DE LIMA GOMES

BEATRIZ THAINÁ TELES FREITAS
Falta termo de imagem

CARLIENE DOS SANTOS SILVA

CICERO RUANN DOS SANTOS

DÉBORA VITÓRIA GOMES BRANDÃO

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

EMILLY BEATRIZ GOMES DA SILVA

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1 - Candidata cotista renda. NÃO ANEXOU:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

2- Candidata cotista ESCOLA PÚBILCA, NÃO COMPROVOU:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.
3 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.4 letra J do Edital.
3.4. Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os 
seguintes documentos obrigatórios:
i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1-  Candidata não apresentou Frente do documento oficial. ( rg precisa ser enviado 
FRENTE E VERS0)

2 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidata só anexou a frente do Histórico escolar. Não temos como aferir se a mesma 
cursou integralmente o ens. fundamental em escola pública. Precisa anexar TAMBÉM 
o verso do documento. Visto que é aluna cotista escola pública

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Faltam comprovação que estudou todos os anos em Escola Pública e termo de 
imagem.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Falta comprovar que sempre estudou todos os anos em escola pública. O candidato 
apresentou apenas do 9 ano.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Aluna não apresentou Documento oficial com Foto 
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), estes 
deverão anexar, ao
procedimento da pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios:
a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores,
Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de Habilitação � 
CNH, Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-Título com foto), 
Carteira de Conselhos de
Classe ou Passaporte).
OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com foto, o/a candidato/a 
deverá
apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de Casamento e terá o prazo máximo 
de 30 (trinta)
dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula 
online, para
apresentar o documento oficial de identificação com foto, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.

Aluna ainda não comprovou ter cursado o 9 ano do ens. Fundamental. seu histórico só 
nos informa até o 8 Ano

g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para
candidatos/as c lassificados/as nos cursos integrados .
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração de
Conclusão do Ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online,
para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada.
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EMILLY NAYANE BERNARDO OLIVEIRA

ESTER OLIVEIRA SILVA

GABRIELA DOS SANTOS TEIXEIRA
Falta o termo de imagem

GABRIELLY KAMILLY FERREIRA MONTEIRO

GUILHERME PEREIRA DA SILVA

HILLARY DA SILVA MENDONÇA

IASMIM BETH DA SILVA GOMES

JACKELLYNNE MONTEIRO DE VASCONCELOS
Não apresentou conclusão do 9 ano.

JAINNY CRISTINA DA SILVA
Falta termo de imagem.

JAMILLY DE CARVALHO SILVA

JHONNES DOS SANTOS MIRANDA

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância ao item: 3.4. i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada. i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada. i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. a) Documento oficial de identificação com foto (Carteira 
de Identidade, frente e verso). i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.
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JHOSEPHE CHRISTYAN DOS SANTOS MIRANDA

JOÃO CLAUDIO FIGUEIREDO BARRETO DOS SANTO

JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA

JOHNATA GABRIEL ALVES DOS SANTOS

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS AMADOR

JULIANO DOS SANTOS ALMIRANTE

KAUÃ LEONARDO DE SOUZA GOMES
Falta termo de imagem.

KAUANE GABRIELE VIEIRA OLIVEIRA

KAYLANE FERREIRA CHAGAS
Falta termo de imagem!

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, 
frente verso) *g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada. i) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada (ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1 - Candidata cotista escola pública NÃO COMPROVOU :
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

2 - Candidata Cotista NÃO ANEXOU: 
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

3 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.4 letra J do Edital.
3.4. Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os 
seguintes documentos obrigatórios:
i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
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LARA BEATRIZ GOMES DA SILVA XAVIER

LAYS GABRIELLY ARAÚJO DOS SANTOS SILVA

MAITÊ MACIEL

MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS SILVA

MARIA ELUIZA MENEZES DOS SANTOS

MARIA ISABELLY RIBEIRO SANTOS

MARIA LAÍS REIS SILVA

MARIA LUIZA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS

MARIA THAYNARA NUNES DOS SANTOS

MARIA VANESSA TELES DE ALMEIDA
Falta termo de imagem

MAXUEL TEOTÔNIO DA ROCHA SOUZA

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Aluna só apresentou o verso de um  histórico escolar. não tem como saber se o 
histórico é dessa aluna. Precisa enviar o mesmo FRENTE E VERSO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não apresentou:
 i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Falta comprovação que sempre estudou em escola pública. A aluna apresentou 
documento que comprova o 9 ano em escola publica, mas precisa comprovar todos os 
anos!

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidata não apresentou comprovação de conclusão do ensino fundamental. seja 
por histórico escolar ou por Declaração conforme previsto em edital ( abaixo)
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para
candidatos/as c lassificados/as nos cursos integrados .
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração de
Conclusão do Ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online,
para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.4. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada. i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1 - Candidata só anexou a frente do histórico escolar, não temos como aferir se a 
mesma cursou todos os anos do ensino médio em escola pública. Precisa enviar o 
verso do documento. visto que é aluna cotista

2 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.
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MEIRIELLY MARTINS DE OLIVEIRA

MIDIANNE SÂMELA VICENTE DA SILVA

MYLANA KÉREN FERREIRA PONTES
Falta o termo de imagem.

NAYANNE DIAS TELES

NICOLAS DA SILVA AMORIM

PEDRO AVELINO DA COSTA NETO

PEDRO HENRIQUE FARIAS DE OLIVEIRA

RAIANI CECÍLIA DA SILVA
Falta termo de imagem.

RAISSA BARROS DOS SANTOS

RAYSSA DANIELE DOS SANTOS BARROS
Falta o termo de imagem.

SARAH VITORIA DE ARAUJO FERREIRA

STEFANIA PEREIRA COSTA AIRES

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, 
frente e verso) g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada.* 
*conforme histórico apresentado, estudou da 1ª a 5ª série em escola particular, dessa 
forma, não se encaixa na cota OEII.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, 
frente e verso).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não apresentou:
 i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não apresentou:
 i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância ao item: 3.5. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO
EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Falta comprovação de conclusão do 9 ano, no documento apresentado tem escrito 
cursando. Falta termo de imagem.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Não conseguiu preencher os requisitos do edital para a Pré-matrícula. Especificamente 
em observância aos itens: 3.5. a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, 
frente e verso).

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

!- Comprovante de residência precisa vir em nome de algum responsável que resida 
com a mesma. Ela na sua ficha informa que reside com Pai e Mãe e comprovante veio 
em nome de um terceiro.

2 - Candidata precisará apresentar Histórico de conclusão escolar até 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.

3 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.
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THAYZA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

VIRLANE SANTOS GERMANO

WANA ALICE ARAUJO CANABARRO
Faltou termo de imagem.

WELLISLAYNE DO NASCIMENTO LIMA

WEVERTON GABRIEL DA SILVA DUARTE

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

!- Candidata na cota de escola pública. precisa comprovar TODO o ensino 
fundamental em escola pública. não somente o 9 ano.
h) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano/série) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO/SÉRIE), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as dos
cursos subsequentes. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte
do ensino médio em escolas particulares, nem como bolsista.
i) OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração
que cursou TODO o Ensino Médio (1º ao 3º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e
terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

2 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1 - Candidata cotista por renda E escola pública. NÃO COMPROVOU RENDA DE 
NENHUM MEMBRO DA FAMÍLIA.

2- Doc de identidade só nos foi enviado a frente do memso. não temos a numeração 
nem dados da candidata. precisa enviar o verso.

3  Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.4 letra J do Edital.
3.4. Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os 
seguintes documentos obrigatórios:
i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1- Candidato NÃO COMPROVOU TER ESTUDADO DO 1 AO 9 ANO EM ESCOLA 
PÚBLICA. g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

2 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.3. Para os/as candidatos/as não cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO I (Ampla Concorrência), 
estes deverão anexar, ao procedimento da pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios:

i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.
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WITHALLO MICKAELL DE ALMEIDA PEREIRA

ELETRÔNICA INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ADSON DE LIMA FÉLIX

ALAN DA SILVA SANTOS

ALICIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AMAIA PRISCILLA ALVES MORAIS

AYSLLANE BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA

BEATRIZ SANTOS SILVA

CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

ELYSYANNE MYRELLE DE CARVALHO

EVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

GISOMAR DO NASCIMENTO COUTO

HUGO TADEU SANTOS VANDERLEI

EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO

1- No campo do CPF foi anexado novamente o comprovante de residência. Não foi 
apresentado o CPF

2 - Não foi apresentada foto 3x4 - arquivo veio corrompido

3 - Candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico 
Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

4 - Candidato(a) não anexou Termo de Uso de imagem. Item 3.3 letra J do Edital.
3.5. Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II 
(PPI � II e OE � II), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, 
os seguintes documentos obrigatórios:
i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes 
para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
OBS: Os/As candidatos/as deverão anexar esse termo nos documentos avulsos, 
durante o procedimento de Pré-matrícula Online.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato não comprovou item 3.5 G do edital:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno não apresentou histórico escolar e a Declaração de Conclusão de Curso está 
parcialmente ilegível (cortada) em partes importantes para a sua leitura.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEA: I) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada;
 ALÍNEA: j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
P.S. Comprovar Histórico escolar com 30 dias.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluna cotista OE - I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata não anexou verso do histórico escolar. nao comprovou escolaridade
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista OE-I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. Não apresentou Histórico ou Declaração que 
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato Cotista Renda não comprovou renda de nenhum ente da família conforme 
rege item 3.4 letra I:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata não comprovou que cursou do 1 ao 9 ano em escola pública. Cotista escola 
pública.
Item 3,4 G do edital
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista OE-I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. Não apresentou Declaração que cursou o 9º ano, 
ou equivalente, em Escola da Rede Pública. No Histórico está em branco as notas do 
9º ano. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista OE-I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

1- Candidato cotista escola pública, não comprovou escolaridade. Histórico anexado 
só o verso.
 2 Não apresentou quitação eleitoral
Itens 3.5 - letras F e G do edital

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato Cotista Renda e Escola pública. So enviou o verso do histórico escolar. não 
comprovou que cursou do 1 ao 9 ano em escola publica e não comprovou renda dos 
entes familiares. Itens G e I do edital :
I - Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 
(dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

G -  Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
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ITAUANA MARIA DA SILVA SANTOS

ITHINY MARIA RIBEIRO DA SILVA

JACKSON DOS SANTOS LOPES

JOSE KAWE SOARES MALTA DA SILVA

JOSÉ RODOLFO DUARTE DE LIMA

JÚLIA FRANCILLI DE ARAÚJO COSTA

JÚLIO CESAR SOARES DE SOUZA

KARINY BESERRA DA SILVA ROCHA

LUÍS FERNANDO MARTINS DOS SANTOS

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS

MARIA MARTA DE OLIVEIRA

MATHEUS DE MELO MORAIS

MAYANI MENDES DE OLIVEIRA

MILAYNE GOMES DOS SANTOS

MILTON MICHELETTO

ELETRÔNICA 
INTEGRADO Não apresentou Histórico Escolar e/ou Certificado ou Declaração de Conclusão  do 

Ensino Fundamental, apenas Declaração de nota em disciplinas do 6º ao 8º ano. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Histórico ou Declaração de Conclusão do 9º ano não enviada. Há apenas uma 
declaração que não diz se a aluna concluiu o 9º ano, apenas informa notas de Língua 
Portuguesa e Matemática dos 6º, 7º e 8º anos.  

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEA: I) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada;
 ALÍNEA: j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.
P.S. Comprovar Declaração legível que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano);
Histórico escolar em 30 dias.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Não apresentou a Carteira de Identidade ou a Certidão de Nascimento, o que poderá 
ser feito no recurso. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEA: I) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade 
remunerada;
 ALÍNEA: j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista OE-I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato Cotista Renda e escola pública. Não comprovou itens 3.4 G e I
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.

IComprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEAS: d) Comprovante de Residência legível 
e atualizado; g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA; I) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 
18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada;
 j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEAS: g) Histórico Escolar de conclusão do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA; I) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada;  j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato Cotista Renda. Não comprovou renda dos entes familiares.
Item 3.4 I do edital: 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7)

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata sõ anexou frente do Rg e histórico escolar e com digitalizações quase 
ilegíveis
Precisa enviar os versos dos documentos e de forma legível.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

O documento apresentado como Certidão de quitação eleitoral não comprova a 
regularização. Favor enviar a complementação final requerida no Cartório Eleitoral, 
caso deseje entrar com um recurso. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata só anexou frente dos documentos de RG e Histórico escolar.
Não atendeu aos itens 3.5 A e G
Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores,
Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de Habilitação � 
CNH,
Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-Título com foto), Carteira 
de
Conselhos de Classe ou Passaporte).
OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com foto, o/a candidato/a 
deverá
apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de Casamento e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula
online, para apresentar o documento oficial de identificação com foto, sob pena de a
matrícula ser cancelada

Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Não apresentou Histórico Escolar e/ou Certificado ou Declaração de Conclusão de 
Curso, apenas Declaração de notas até o 8º ano. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista PPI - I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. Não apresentou Histórico ou Declaração que 
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública.
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MÍRIAN WALESCA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

MURILO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

RAICA RAYSSA ALVES DE OLIVEIRA LEÃO

RHUAN VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA

SIBELY VIEIRA SILVA

WANDERGLEISON KAUÊ DE OLIVEIRA DA SILVA

ESTRADAS INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ALISSON GABRIEL DOS SANTOS

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluna cotista PPI - I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. Também não apresentou Histórico ou Declaração 
de que estudou integralmente todo o Ensino Fundamental em Escola Pública. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5, ALÍNEAS: b) CPF � Cadastro de Pessoa Física; 
d) Comprovante de Residência Atualizado;  g) Histórico Escolar de conclusão do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA;  j) Termo de Autorização de 
Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei 
Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidato cotista Escola pública e renda. Não comprovou que cursou do 1 ao 9 ano 
em escola pública nem a renda de nenhum membro da família. conforme item 3.4 
letras G e I
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata não anexou comprovante de residência nem enviou frente do Histórico 
escolar para comprovar de quem é o verso enviado.

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Aluno cotista PPI - I não apresentou Comprovante de Renda nem Declaração de 
desemprego ou Trabalho Autônomo. Estudou em escola pública apenas nos 3 últimos 
anos. 

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

Candidata não enviou o verso do Histórico escolar. não temos como saber se concluiu 
do 1 ao 9 ano em escola pública

ELETRÔNICA 
INTEGRADO

O documento de identidade apresentado não tem mais validade desde 2015 e o 
documento da situação escolar está incompleto. Em caso de recurso, anexar Certidão 
de nascimento e providenciar uma nova carteira de identidade, além de anexar o 
documento de escolaridade completo, com a parte da frente, para análise de recurso. 

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( OE � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados; O candidato anexou 
uma FICHA INDIVIDUAL DE RENDIMENTO DO ALUNO com seu desempenho no 8º 
ano e desempenho parcial no 9º ano. Porém, como o candidato optou por concorrer às 
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( OE � I), o documento 
deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada.
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AMANDA MOREIRA VIEIRA

ANA EVELYN PEREIRA DA SILVA

ANA JULIA PEREIRA DA CRUZ

ANDRESSA MARQUES DA SILVA

ESTRADAS 
INTEGRADO

O Histórico enviado pela candidata comprova que a mesma não cursou todo o Ensino 
Fundamental de forma integral e exclusiva em escola da rede pública. Logo, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I ( OE � I), o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada. Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( OE � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; A candidata anexou um 
certificado comprovando que cursou o 1º ano do Ensino Médio em uma escola da rede 
pública. Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I),o documento deve ser o seguinte: 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a 
não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas 
particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram anexados os documentos relativos 
ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE 
DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE 
SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as 
candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram em 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE 
� I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser 
anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

A candidata não anexou a página de identificação da Carteira Profissional (CTPS) de 
seu pai. Foram anexadas apenas as páginas que constam o último registro de vínculo 
empregatício e a página em branco seguinte. Porém, o  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS 
NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS, faz seguintes orientações: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes 
deverão anexar, ao
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
3.7. Para fins de comprovação de renda familiar serão considerados, de acordo com a 
situação de
cada pessoa, os seguintes documentos: 
V. DESEMPREGADO:
a) Carteira Profissional (CTPS) notificando a demissão ou rescisão de contrato 
(apresentar
as páginas de identificação, página que conste o último registro de vínculo 
empregatício e a
página em branco seguinte); ou
b) Declaração de Desemprego, ANEXO I, apenas em casos devidamente justificados 
em
que o integrante familiar não possuir CTPS.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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ANE MIKAELLE ALVES DE LIMA

BRENDA GRAZIELE LINO ALVES SILVA

CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

CKARINE SOPHIA NASCIMENTO SANTOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( OE � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Não foram anexados os 
documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e 
OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (OE � I). Logo, os documentos acima precisam ser 
anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento;

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato está cursando o 2º ano do 
Ensino Médio em uma escola da rede pública. Porém, como o candidato optou  por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I),o 
documento deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os seguintes documentos: Comprovante de renda de Clarisse 
Vitória (irmã da candidata); 
Página em branco seguinte a página que conste o último registro de vínculo 
empregatício de Manoel Messias dos Santos (pai da candidata);
Página em branco seguinte a página que conste o último registro de vínculo 
empregatício de Carolayne Kelly Nascimento Santos (irmã da candidata).

Segue abaixo a fundamentação para a justificativa, com base no EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS:
3.4. Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que 
optaram em concorrer às
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes 
deverão anexar, ao
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
3.7. Para fins de comprovação de renda familiar serão considerados, de acordo com a 
situação de
cada pessoa, os seguintes documentos: 
V. DESEMPREGADO:
a) Carteira Profissional (CTPS) notificando a demissão ou rescisão de contrato 
(apresentar
as páginas de identificação, página que conste o último registro de vínculo 
empregatício e a
página em branco seguinte); ou
b) Declaração de Desemprego, ANEXO I, apenas em casos devidamente justificados 
em
que o integrante familiar não possuir CTPS
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CLAUDEAN SOARES CAVALCANTE

CRISLAINE DE SOUSA SILVA

CRISLAYNE MARINA NASCIMENTO DA SILVA

DAMYANA DOS SANTOS SILVA

D'ANGELLO RODRIGO LEANDRO DE ANDRADE TEIX

ESTRADAS 
INTEGRADO

Faltou ser anexado Histórico ou documento equivalente comprovando que o candidato 
cursou todo o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como o candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( OE � I),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram anexados os 
documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e 
OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). Neste caso, faltou o candidato anexar o comprovante de 
rendimentos de sua mãe, conforme explicado anteriormente.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que a candidata cursou o 1º ano do Ensino 
Médio  em uma escola da rede pública. Porém, como a candidata optou por concorrer 
às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI �I), o documento 
deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

A candidata não anexou documento oficial com foto, conforme o tópico 3.4 a) do 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS 
CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 
2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: a) Documento oficial de 
identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação � 
CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, Carteira de Conselhos de 
Classe ou Passaporte). OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com 
foto, o/a candidato/a deverá apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de 
Casamento e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o documento 
oficial de identificação com foto, sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram 
anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS 
EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção 
que optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-
matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às 
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I). Logo, os 
documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Anexar um comprovante de endereço que seja visível e não esteja protegido por 
senha. 
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EMANUELLY EUCLIDES DOS SANTOS

ÊMELLY MARQUES DA SILVA

EVERTON RICARDO SALAZAR DE OLIVEIRA

FLÁVIO VICTOR DA SILVA SANTOS

GABRIELA WALLYSSA SANTOS DA SILVA

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que a candidata concluiu o 1º ano do 
Ensino Médio em uma escola da rede pública. Porém, como a candidata optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI - I ), o 
documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram anexados os 
documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e 
OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser 
anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado de forma 
incorreta, pois é necessário aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Não 
foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS 
NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção 
que optaram em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-
matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de 
TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não 
exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às 
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I). Logo, os 
documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O Histórico Escolar e o Comprovante de Residência foram enviados. Porém, estão 
ilegíveis. É necessário que o candidato digitalize os documentos de modo que fiquem 
legíveis e os envie novamente; Não foram anexados os documentos relativos ao item 
3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS 
CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 
2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as 
cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas 
destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão 
anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos 
obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores 
de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 
O candidato optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I ( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato concluiu o 1º ano do 
Ensino Médio em uma escola da rede pública. Porém, como o candidato optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II ( PPI � II),o 
documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). Como a 
candidata afirma que sua mãe é trabalhadora autônoma, esta condição deve ser 
comprovada através dos seguintes documentos do item 3.7 do edital: 3.7. Para fins de 
comprovação de renda familiar serão considerados, de acordo com a situação de cada 
pessoa, os seguintes documentos: IV. TRABALHADOR(A) AUTÔNOMO(A): a) Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (apresentar as seguintes páginas: páginas de 
identificação, página que conste o último registro de vínculo empregatício e a página 
em branco seguinte); ou b)Declaração de onde exerce a atividade e rendimentos 
mensais dos últimos 3(três) meses, ANEXO II. Logo, haverá estas duas possibilidades 
para comprovar que a mãe da candidata é TRABALHADORA AUTÔNOMA.
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JADSON DOS SANTOS MORAES

KARINY RAQUEL CÂNDIDO DOS SANTOS

KAUAN DEIVIDY DA SILVA ALVES

KÍVIA KETHYLY DOS SANTOS

LARA FAYANE CORREIA DE ARAUJO
O histórico apresentado está com as imagens dos resultados anuais incompletos. 

LÍVIA CHRISTINE EUSTÁQUIO CAVALCANTE

LIVIA FERREIRA DOS SANTOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Foi anexada uma declaração 
que não atende aos requisitos do edital. Como o candidato optou por concorrer às 
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II (PPI � II),o documento 
deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Anexar Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, ou ainda uma Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato cursou o 9º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola da rede pública. Porém, como o candidato optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II (PPI �II), o 
documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto ( Carteira de Identidade ) foi digitalizado/anexado de 
forma incorreta, pois é necessário aparecer tanto a frente quanto o verso do 
documento.

ESTRADAS 
INTEGRADO

ESTRADAS 
INTEGRADO

O Histórico enviado pela candidata comprova que a mesma não cursou todo o Ensino 
Fundamental de forma integral e exclusiva em escola da rede pública. Logo, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I ( PPI � I), o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada; Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que a candidata está cursando o 9º ano do 
Ensino Fundamental em uma escola da rede pública. Porém, como a candidata optou 
por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI �I), 
o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram anexados os 
documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e 
OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser 
anexados.
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LUCAS DANIEL DA SILVA SANTOS

LUCAS KAUÃ DE ARAÚJO CANUTO

LUIZ EDUARDO NUNES MACEDO

MAIRA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS

MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS

MARIA MIRELLY NASCIMENTO DA SILVA

MATEUS RODRIGUES VIANA DOS SANTOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (OE 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração com as notas do estudante nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática relativas aos 6º, 7º e 8º anos. Porém, como o candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas III 
( Pessoas com Deficiência � PcD ),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada; O atestado médico foi indeferido pelos seguintes motivos: O atestado é 
datado de 2012. Conforme o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS, o laudo médico 
deve ter no máximo 12(doze) meses de emitido. Além disso, a acuidade visual com 
correção não se enquadra como cegueira ou visão subnormal em nenhum dos dois 
olhos.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados. Neste caso, faltou o 
candidato anexar o comprovante de rendimentos de sua mãe, conforme explicado 
anteriormente.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Foi anexada uma declaração 
comprovando que a candidata concluiu o 9º ano em uma escola da rede pública. 
Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afirmativas I ( OE � I),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O Histórico enviado pela candidata comprova que a mesma não cursou todo o Ensino 
Fundamental de forma integral e exclusiva em escolas da rede pública. Logo, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I ( PPI � I), o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada;

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO O documento oficial com foto ( Carteira de Identidade ) foi digitalizado/anexado de 

forma incorreta, pois é necessário digitalizar/anexar a frente e o verso do documento.
ESTRADAS 
INTEGRADO Anexar histórico escolar completo em que conste o nome do candidato ou equivalente. 
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MILENI GABRIELLY DA SILVA ARAÚJO

MYRELLA FAUSTINO SANTOS

NICOLAS SABINO CORREIA DE MORAIS

NOEMI HOSANA DA SILVA INACIO

PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA

PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

Faltou ser anexado Histórico ou documento equivalente comprovando que a candidata 
cursou todo o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como a candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II 
( PPI � II),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Em virtude de alguma falha de digitalização ou envio, não foram entregues os 
seguintes documentos: CPF; foto 3x4; Comprovante de Residência e Histórico ou 
equivalente. 

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato cursou do 7º ao 9º ano 
em uma escola da rede pública. Porém, como o candidato optou por concorrer às 
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II ( PPI � II),o documento 
deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Há uma divergência no nome da 
candidata entre a Carteira de Identidade e o CPF. Na Carteira de Identidade o primeiro 
nome é Naomi e no CPF é Noemi; A foto 3x4 não é recente; Faltou ser anexado 
Histórico ou documento equivalente comprovando que a candidata cursou todo o 
Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como a candidato optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I),o 
documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada; Não foram anexados os 
documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS 
DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e 
OE � I), estes deverão anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes 
documentos obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7). A candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I ( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser 
anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto foi digitalizado de forma incorreta, pois é necessário 
aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Foi anexada uma declaração 
comprovando que a candidata concluiu o 9º ano em uma escola da rede pública. 
Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afirmativas II ( OE � II),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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RAISSA MARIA RODRIGUES DA SILVA

RENATA JAMILLE RAMOS MOREIRA

RITA DE CÁSSIA DA SILVA DOS SANTOS

SUENNY MONICK OMENA DA SILVA

TAYLAN JONATHA DO NASCIMENTO TELES

THAIS MARIA DA SILVA SANTOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
( PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto ( Carteira de Identidade ) foi digitalizado de forma 
incorreta, pois é necessário aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; Foi 
anexada uma declaração comprovando que a candidata concluiu o 9º ano em uma 
escola da rede pública. Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas 
destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II ( PPI � II),o documento deve ser 
o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou TODO o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Faltou ser anexado Histórico ou documento equivalente comprovando que a candidata 
cursou TODO o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como a candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II 
( PPI � II),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada

ESTRADAS 
INTEGRADO

Existe uma pendência no histórico anexado pela candidata. Não consta no documento 
o nome da escola na qual a candidata cursou o 6º ano do Ensino Fundamental. Por 
isso, não é possível saber se o 6º ano foi cursado em escola pública ou privada. Visto 
que, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, 
Ações Afirmativas I ( OE � I), é necessário comprovar que a candidata CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA.

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato concluiu o 9º ano em uma 
escola da rede pública. Porém, como o candidato optou por concorrer às vagas 
destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas III ( Pessoas com Deficiência � 
PcD ),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O Histórico enviado pela candidata comprova que a mesma não cursou todo o Ensino 
Fundamental de forma integral e exclusiva em escola da rede pública. Logo, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas II ( PPI � II), o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.
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THALES WILLIAM DOS SANTOS LIMA

WAGNER ARTHUR SANTOS DE ALENCAR ROCHA

MECÂNICA INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA

ALICIA EMANUELA LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA

ALYCIA VICTÓRIA DOS SANTOS FERREIRA

ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS MUNIZ

ANTHONY GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA

ANTÔNIO DA SILVA LIBERTO PALMEIRA

CAMILA FERNANDA PEREIRA DA SILVA

CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

ELIEL DA COSTA SANTOS

ERICK SANTOS SALUSTIANO

FERNANDO SOARES DA SILVA

GENYSON FERREIRA NOGUEIRA DOS PASSOS

ESTRADAS 
INTEGRADO

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato cursou o 1º ano do Ensino 
Médio em uma escola da rede pública. Porém, como o candidato optou por concorrer 
às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II (PPI � II), o documento 
deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

O documento oficial com foto foi digitalizado/enviado de forma incorreta, pois é 
necessário aparecer tanto a frente quanto o verso do documento.

ESTRADAS 
INTEGRADO

O documento oficial com foto( Carteira de Identidade ) foi digitalizado/enviado de forma 
incorreta, pois é necessário aparecer tanto a frente quanto o verso do documento; O 
candidato anexou o histórico de forma incompleta, visto que, como o candidato optou 
por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II ( PPI � 
II),o documento deve ser o seguinte: Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL 
(1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM 
ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos 
integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do 
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista. OBS: Na ausência do 
histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração que cursou 
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da Rede 
Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 
Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar 
e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser cancelada.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Por ser cotista PPI I, deixou de anexar na pré- matrícula o comprovante de renda da 
mãe e CTPS ou DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO do pai, como especificado no 
edital, item 3.7 / V - DESEMPREGADO. Também não foi anexado o TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE IMAGEM E/OU VOZ DE 
ESTUDANTES PARA FINS ACADÊMICOS segundo o item 3.4, j). Esclarecemos que o 
MODELO de DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO e do TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
constam no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021 
PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS(RETIFICADO). Não esquecer que, na 
ausência do HISTÓRICO ESCOLAR, o candidato deverá o apresentar
no prazo máximo de 30 dias, a partir da data de publicação do RESULTADO FINAL 
DA ANÁLISE DA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE, sob pena de ser cancelada.
  

MECÂNICA 
INTEGRADO

Como a candidata é cotista PPI II, não anexou documento comprovando que estudou 
todas as séries do Ensino Fundamental em escola pública. Também não anexou o 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE IMAGEM, como 
indicado no item 3.5 / j, cujo modelo está disponível em anexo do EDITAL DE PRÉ-
MATRÍCULA ONLINE 2021.1(RETIFICADO).

MECÂNICA 
INTEGRADO

A candidata cotista PPI II apresentou o verso do Histórico Escolar no qual todas as 
séries do Ensino Fundamental foram cursadas em escola pública, mas nele não 
consta o seu nome e, por isso, não sendo possível comprovar que seja realmente 
dela. Também não anexou TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E 
VEICULAÇÃO DE IMAGEM/VOZ.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista OE II, a candidata não anexou HISTÓRICO ESCOLAR que comprovasse ter 
estudado todas as séries do Ensino Fundamental em escola pública. Também não 
apresentou TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Candidato de AMPLA CONCORRÊNCIA, anexou apenas um verso do HISTÓRICO 
ESCOLAR no qual não o nome do aluno. Deixou de anexar a AUTORIZAÇÃO DE 
VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Candidato cotista OE I, deixou de anexar os seguintes documentos: HISTÓRICO 
ESCOLAR comprovando que cursou todas as séries do Ensino Fundamental em 
escola pública; comprovante de salário da mãe e TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 
VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista OE I, a aluna somente anexou um verso do Histórico Escola onde não estão 
elencadas as séries do Ensino Fundamental e respectivas escolas. Também não 
anexou o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista OE I, consta na DECLARAÇÃO ESCOLAR ter cursado duas séries do Ensino 
Fundamental(3º/4º) em escola particular. Não anexou o TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM / VOZ.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista OE II, o candidato anexou apenas um verso do HISTÓRICO ESCOLAR onde 
não estão elencadas as séries do Ensino Fundamental e respectivas escolas. Também 
não anexou o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI II, o candidato apresentou recibo de energia no qual não é possível 
visualizar o endereço. Não anexou o TERMO O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 
VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI I, não anexou HISTÓRICO ESCOLAR e COMPROVANTE DE SALÃRIO 
DO PAI. Também não enviou o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE 
IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI II, o candidato não anexou o verso do HISTÓRICO ESCOLAR onde 
constam as séries estudadas e respectivas escolas. Não enviou o TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.
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ILLANY LIMA DOS SANTOS BARBOSA

IVAN SOARES DA PAZ

JOÃO OLIVEIRA DA SILVA NETO

JONAS QUINTINO DE SOUZA

JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA
Cotista PPI I, somente deixou de anexar o HISTÓRICO ESCOLAR.

JUAN SIMON ARAUJO FIGUEREDO

KAUÃ NYCOLAS DOS SANTOS MELO

LUCAS ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA

MÁRCIO CALHEIROS MORAES CAVALCANTE JÚNIO

MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA

MARIA EDUARDA TOMÉ FERREIRA MATIAS SOARE

MÁRIO ANDRÉ SANTOS DA SILVA

MATEUS WENDEL TELES DA SILVA

MAXWELL DOS SANTOS SILVA

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA BUARQUE

MICHAEL VICTOR DOS SANTOS

MONIKY ELLEN LAURENTINO GOMES

RAYANNE ANÍSIA DOS SANTOS ALMEIDA

REVYNE VITÓRIA BATISTA DO ESPÍRITO SANTO

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI II, a candidata só anexou um verso da HISTÓRICO ESCOLAR, faltando o 
correspondente aos dados de identificação pessoal. Na anexação do comprovante de 
residência houve um corte parcial do nome e endereço do consumidor. Sem TERMO 
DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4 i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada
(ver subitem 3.7).(AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RENDA DA MÃE)

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI I, o candidato deixou de anexar cópia da CTPS ou DECLARAÇÃO DE 
DESEMPREGO da mãe. Sem o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE 
IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista PPI I, deixou de anexar o HISTÓRICO ESCOLAR, COMPROVANTE DE 
RENDA do pai, cópia da CTPS ou DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO da mãe e o 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO
MECÂNICA 
INTEGRADO

Cotista OE I, não anexou o HISTÓRICO ESCOLAR, COMPROVANTE DE RENDA e o 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM/SOM.

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.5 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) ou equivalente, para  candidatos/as c lassificados/as nos
cursos integrados. (HISTÓRICO INCOMPLETO; SEM A VISUALIZAÇÃO 
COMPLETA/SEM ESTAR
DIGITALIZADO NA INTEGRALIDADE);

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.5 d) Comprovante de Residência Atualizado. (FATURA SEM A 
VISUALIZAÇÃO COMPLETA/SEM ESTAR
DIGITALIZADO NA INTEGRALIDADE).

g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) ou equivalente, para  candidatos/as c lassificados/as nos
cursos integrados. (CANDIDATO NÃO APRESENTOU Declaração que cursou
TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, em Escola da Rede
Pública; APENAS Declaração de transferência);

MECÂNICA 
INTEGRADO ITEM 3.3 a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade..) DOCUMENTO 

ANEXO - RG: Sem a visualização completa (sem estar digitalizado na integralidade).

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.5 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. 
(DOCUMENTO APRESENTADO INCOMPLETO; CANDIDATA
APRESENTOU APENAS DECLARAÇÃO QUE CURSOU O 9º ANO; ITEM PEDE 
DOCUMENTO QUE CURSOU TODO O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) EM 
ESCOLA PÚBLICA;

MECÂNICA 
INTEGRADO

1º ITEM 3.3 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
ou equivalente, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. OBS: Na 
ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma Declaração de 
Conclusão do Ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online,
para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada 
(HISTÓRICO INCOMPLETO E COM PARTES ILEGÍVEIS (6º, 7º e 8º anos).

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.5 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. (CANDIDATO 
APRESENTOU DECLARAÇÃO QUE CURSOU
O 9º ANO EM 2020 E QUE FOI APROVADO; ITEM PEDE DOCUMENTO QUE 
CURSOU TODO O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) EM ESCOLA PÚBLICA;

MECÂNICA 
INTEGRADO

1º: ITEM 3.3 a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade..)(DOCUMENTO 
ANEXO - RG:
Sem a visualização completa (sem estar digitalizado na integralidade).

2º:ITEM 3.3 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) ou equivalente, para  candidatos/as c lassificados/as nos
cursos integrados. (INCOMPLETO/SEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
CANDIDATO);

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4 i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 
(dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 
(AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RENDA DA IRMÃ)

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4 i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada
(ver subitem 3.7)(AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RENDA DA IRMÃ)

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.3 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) ou equivalente, para  candidatos/as c lassificados/as nos
cursos integrados.  (CANDIDATO APRESENTOU DECLARAÇÃO DAS
MÉDIAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA APENAS 
DOS ANOS 6ª, 7ª  E 8ª SÉRIE);

ITEM 3.3 e) Documento que comprove sua situação com o
Serviço Militar (para os maiores de 18 (dezoito)
anos do sexo masculino).(AUSÊNCIA DO DOCUMENTO)

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4 i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada
(ver subitem 3.7)(AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RENDA DOS ADULTOS)

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4 i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada
(ver subitem 3.7).(AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DA MÃE)

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.4
a) Documento oficial de identificação com foto (RG INCOMPLETO);
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para  candidatos/as nos cursos integrados. (DOCUMENTO 
APRESENTADO NÃO COMPROVA CONCLUSÃO DE TODO O ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ESCOLA PÚBLICA);
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).(AUSÊNCIA DO 
COMPROVANTE DE RENDA DOS ADULTOS).
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RYAN VINÍCIUS SANTOS SOUSA

THIAGO WILLYAN FERREIRA DOS SANTOS

VINÍCIUS GUILHERME EUGÊNIO DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

QUÍMICA INTEGRADO ADLA KALLYNNE SILVA DE OMENA

QUÍMICA INTEGRADO ADRIELLY LUIZA MOREIRA DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO ANA BEATRIZ SILVA TARGINO

QUÍMICA INTEGRADO ANA KLARA TEODORO DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO AURÉLIO SILVA BIZARRIAS

QUÍMICA INTEGRADO BRENA KARINE DE SOUZA ALVES

MECÂNICA 
INTEGRADO

ITEM 3.5 a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade...) (CANDIDATO 
APRESENTOU COMO DOCUMENTO
O RG SEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA/SEM ESTAR DIGITALIZADO NA 
INTEGRALIDADE).

g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para
candidatos/as c lassificados/as nos cursos integrados. (CANDIDATO APRESENTOU 
DOCUMENTO SEM A
VISUALIZAÇÃO COMPLETA/SEM ESTAR DIGITALIZADO NA INTEGRALIDADE).

MECÂNICA 
INTEGRADO

1º:ITEM 3.3 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) ou equivalente, para  candidatos/as c lassificados/as nos
cursos integrados. (DOCUMENTO APRESENTADO NÃO COMPROVA CONCLUSÃO
DE TODO O ENS. FUNDAMENTAL, AUSÊNCIA DE DADOS SOBRE O 9º ANO);

MECÂNICA 
INTEGRADO 1º:ITEM 3.3 a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade..)(DOCUMENTO 

ANEXO - RG: Sem a visualização completa (sem estar digitalizado na integralidade).

*FALTOU A FRENTE DA CARTEIRA DE IDENTIDADE(PARTE DA FOTO) - 
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.3 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ALÍNEA:
a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores, Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação � CNH, Carteira digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-Título 
com foto), Carteira de Conselhos de Classe ou Passaporte).
OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com foto, o/a candidato/a 
deverá apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de Casamento e terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da 
Análise da pré-matrícula online, para
apresentar o documento oficial de identificação com foto, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.

Anexar Histórico ou Declaração que especifique a conclusão de TODO Ensino 
Fundamental em Escola Pública.

A candidata enviou uma declaração com suas notas nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática relativas aos 6º, 7º e 8º anos. No entanto, conforme o item 
3.3. g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS 
CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS
TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento anexado deve ser o seguinte: 3.3 g) 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
para
 candidatos/as classificados/as nos cursos integrados.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração de
Conclusão do Ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online,
para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada.

*FALTOU COMPROVAR QUE ESTUDOU DO 1º ATÉ O 9º ANO EM ESCOLA 
PÚBLICA-DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4 , ALINEA: g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a 
não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas 
particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob
pena de a matrícula ser cancelada.
*FALTARAM 2 DECLARAÇÕES DE DESEMPREGO - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 
3.4 DO EDITAL, ALÍNEA: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da 
família, maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada 
(ver subitem 3.7).

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado/enviado de forma 
incorreta, pois é necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do documento.

A candidata anexou um certificado comprovando que concluiu o 8º ano do Ensino 
Fundamental. Mas o requisito é a conclusão do Ensino fundamental, ou seja, (do 1º ao 
9º ano), conforme o item 3.3 g) do 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS 
CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS
TÉCNICOS (RETIFICADO). Logo, o documento que deve ser anexado é o seguinte: 
3.3 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, para
 candidatos/as classificados/as nos cursos integrados .
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração de
Conclusão do Ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula online,
para apresentar o Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada.
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QUÍMICA INTEGRADO CHAYANNE FERNANDES SILVA

QUÍMICA INTEGRADO DALIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SANTIAGO

QUÍMICA INTEGRADO DÉBORA AGOSTINHO POLICARPO DE LIMA

Faltou ser anexado o seguinte documento, conforme o item 3.5 a) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS
TÉCNICOS (RETIFICADO). 3.5 a) 
Para os/as candidatos/as cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram 
em concorrer às
vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II (PPI � II e OE � II), estes 
deverão anexar, ao
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios:
a) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de 
Menores,
Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS, Carteira Nacional de Habilitação � 
CNH,
Carteira Digital de Trânsito � CDT, Titulo de Eleitor Digital (E-Título com foto), Carteira 
de
Conselhos de Classe ou Passaporte).
OBS: Na ausência do documento oficial de identificação com foto, o/a candidato/a 
deverá
apresentar a Certidão Nascimento ou Certidão de Casamento e terá o prazo máximo 
de 30
(trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-
matrícula
online, para apresentar o documento oficial de identificação com foto, sob pena de a
matrícula ser cancelada;

Faltou ser anexado Histórico ou documento equivalente comprovando que a candidata 
cursou todo o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como a candidato 
optou  por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II 
( PPI � II), o documento anexado deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de conclusão 
do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

Foi anexada uma declaração contendo as notas da candidata nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática relativas aos 6°, 7° e 8° anos. Porém, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação 
Afirmativa III (Pessoas com Deficiência � PcD), conforme o item 3.6 g) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser 
anexado é o seguinte: 3.6 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PP 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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QUÍMICA INTEGRADO DÉBORA RIBEIRO FERREIRA

QUÍMICA INTEGRADO ELIELMA MARIA DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO EMILLY NIVEA ALVES LIMA

QUÍMICA INTEGRADO EMILLY SOFIA MACIEL BENVINDO

QUÍMICA INTEGRADO EVELLYN LIMA DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE LIMA

QUÍMICA INTEGRADO HALLANA VICTORIA DOS SANTOS LAMENHA

QUÍMICA INTEGRADO ITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA

A candidata anexou um certificado comprovando que concluiu o 9º ano do Ensino 
Fundamental na rede pública de ensino. Entretanto, como a candidata optou  por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II ( OE � II), o 
documento anexado deve ser o seguinte, conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS
TÉCNICOS (RETIFICADO) :  3.5 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PP 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

Anexar Histórico ou Declaração que especifique que concluiu TODOS anos em Escola 
Pública.

*FALTOU O VERSO DO HISTÓRICO ESCOLAR(NÃO COMPROVOU QUE ESTUDOU 
EM ESCOLA PÚBLICA DO 1º ATÉ O 9º ANO)-DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5, 
ALÍNEA: g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado/enviado de forma 
incorreta, pois é necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do documento.

Apresentar Histórico frente e verso que conste o nome da candidata, e de conclusão 
de TODO ensino Fundamental em Escola Pública. Anexar Declaração de Desemprego 
(Anexo I) da mãe e do irmão.

O candidato enviou certificado de conclusão do 5° ano do Ensino Fundamental. Bem 
como Histórico Escolar com dados até o 5° ano do Ensino Fundamental. Porém, como 
a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação 
Afirmativa II (Oe - II), conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS 
EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.5 g) 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.
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QUÍMICA INTEGRADO IZABELLE DA SILVA MARTINS

QUÍMICA INTEGRADO IZADORA DA SILVA MARTINS

O documento oficial com foto foi digitalizado/enviado de forma incorreta, pois é 
necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do documento;

A candidata anexou uma declaração comprovando que estudou do 1° ano ao 8° ano 
do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Além disso, na declaração consta 
que ela concluirá o 9° ano do  Ensino Fundamental na data provável de 20 de maio de 
2021. Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a 
SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa I (PPI - I), conforme o item 3.4 g) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser 
anexado é o seguinte: 3.4 g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

O documento oficial com foto foi digitalizado/enviado de forma incorreta, pois é 
necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do documento;

A candidata enviou uma declaração comprovando que cursou do 1° ao 8° ano do 
Ensino Fundamental na rede pública de Ensino. A declaração também afirma que a 
candidata concluirá o 9° ano na data provável de 20 de maio de 2021. Porém, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação 
Afirmativa I (PPI - I), conforme o item 3.4 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS 
EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.4 g) 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.



CAMPUS MACEIÓ

Page 31

QUÍMICA INTEGRADO JADIELSON DA SILVA SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO JAMILLY KEVELLE NUNES DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO JÉSSICA MIRELLY DA SILVA LIMA DE ALMEIDA

QUÍMICA INTEGRADO JHAYANNE MARIA GOMES DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO JHENNYFFER GRAZIELY SANTOS TENÓRIO

Faltou ser anexado Histórico ou documento equivalente comprovando que o candidato 
cursou todo o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Como o candidato 
optou  por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas II 
( PPI � II), o documento anexado deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de conclusão 
do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Anexar histórico completo ou declaração que comprove que a candidata estudou todos 
os anos do Ensino Fundamental em Escola Pública. Anexar o comprovante de renda 
familiar ou  declaração de desemprego (anexo I) da mãe.

Não estudou TODOS anos do ensino fundamental em Escola Pública, conforme 
histórico apresentado. Não anexou nenhum comprovante de renda familiar. Ver edital.

Foi anexada uma declaração comprovando que a candidata concluiu o 9° ano do 
Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Porém, como a candidata optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa II (PPI - II), 
conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), 
o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.5 g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado/enviado de forma 
incorreta, pois é necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do documento;

Foi anexada uma declaração comprovando que a candidata concluiu o 9° ano do 
Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Porém, como a candidata optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa I (OE - I), 
conforme o item 3.4 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), 
o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.4 g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada; 

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (OE 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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QUÍMICA INTEGRADO JOÃO VITOR DA SILVA OLIVEIRA

QUÍMICA INTEGRADO KAIQUE LOAMIR SIQUEIRA UCHÔA

QUÍMICA INTEGRADO KARINE ALEXANDRE DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO KAROLLAYNE KELLY DE OLIVEIRA DIAS

QUÍMICA INTEGRADO KAYLANE PEREIRA FLORÊNCIO

QUÍMICA INTEGRADO LARA RAYSSA DA SILVA TELES

QUÍMICA INTEGRADO LARISSE CRISTINA DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO LUAN KEVIN MACENA DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO MARIA BEATRIZ DA SILVA LIMA

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato concluiu o 9° ano do 
Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Porém, como o candidato optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa I (PPI - I), 
conforme o item 3.4 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), 
o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.4 g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

O candidato anexou uma declaração comprovando que concluiu o 9º ano do Ensino 
fundamental. Entretanto, conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS
TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser anexado é o seguinte: 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado\enviado de forma 
incorreta. Pois, tanto a frente quanto o verso do documento devem ser enviados.

*FALTOU COMPROVANTES DE RENDA/DECLARAÇÃO-DESCUMPRIMENTO DO 
ITEM  3.4, ALÍNEA: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, 
maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver 
subitem 3.7).

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

A candidata comprovou no histórico de conclusão do ensino fundamental que NÃO 
estudou o 1º ano em escola PÚBLICA. Faltou anexar os comprovantes de renda dos 
integrantes familiares. Ver edital.

*FALTARAM DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, 
ALÍNEA: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 
(dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7)

*NÃO ANEXOU NENHUM COMPROVANTE DE RENDA NEM DECLARAÇÃO - 
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.4, ALÍNEA: i) Comprovante de renda de TODOS os 
integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) anos,
ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado\enviado de forma 
incorreta. Pois tanto a frente quanto o verso do documento devem ser enviados.



CAMPUS MACEIÓ

Page 33

QUÍMICA INTEGRADO MARIA CLARA MASSAU DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO MARIA LUIZA DOS SANTOS BRAGA

QUÍMICA INTEGRADO MARIANA COSTA DA ROCHA

QUÍMICA INTEGRADO MARIA UERIKA BARROS GOMES DOS SANTOS

QUÍMICA INTEGRADO MARILIAN GRAZIELE DOS SANTOS BERNARDO

Foi anexada uma declaração afirmando que a candidata concluirá todo o Ensino 
Fundamental na rede pública de ensino na provável data de 20 de maio de 2021. 
Porém, como a candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO 
II, Ações Afirmativas I (OE� I), o documento deve ser o seguinte:  Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (OE 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

PPI � I A Candidata deverá comprovar que possui renda bruta familiar
per capta menor ou igual a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio), que
equivale até R$ 1.650,00 por membro da família. Candidatos/as classificados/as que 
se
declararam Preto, Pardo ou Indígena poderão passar por exame de 
heteroidentificação,
que será realizado por comissão institucional criada com essa finalidade./A candidata 
também deverá comprovar Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º 
ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados.

O documento oficial com foto (Carteira de Identidade) foi digitalizado/anexado de 
forma incorreta, pois é necessário ser anexado tanto a frente quanto o verso do 
documento.

O Histórico Escolar anexado pela candidata comprova que a mesma cursou parte do 
Ensino Fundamental em uma escola da rede privada de ensino. Entretanto, como a 
candidata optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação 
Afirmativa II (PPI - II), conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS 
EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS 
TÉCNICOS (RETIFICADO), o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.5 g) 
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, 
que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I 
(PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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QUÍMICA INTEGRADO MARTHA SANTOS DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO MAYCK FAUSTINO CUNHA

QUÍMICA INTEGRADO NIKÉSSIA KELLE FAUSTO MARQUES DA SILVA

QUÍMICA INTEGRADO OLYVIA LYRA GOMES DA ROCHA

QUÍMICA INTEGRADO SAMYLLA MARY DE LIMA SILVA

*FALTOU O VERSO DO HISTÓRICO ESCOLAR (1º até 9º ANO EM ESCOLA 
PÚBLICA) - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.5, ALÍNEA: ) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para 
candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a 
não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas 
particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, 
em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar e/ou Certificado, sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Foi anexada uma declaração comprovando que o candidato concluiu o 9° ano do 
Ensino Fundamental na rede pública de ensino. Porém, como o candidato optou por 
concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa II (OE - II), 
conforme o item 3.5 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), 
o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.5 g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4- Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PP 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
Anexar histórico completo de conclusão do ensino fundamental ou similar em que 
conste o nome da candidata.

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). A candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PP 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.
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QUÍMICA INTEGRADO VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA

QUÍMICA INTEGRADO WEDICLESSIA DA SILVA MONTEIRO

QUÍMICA INTEGRADO WESLLEY WILKISON DOS SANTOS SILVA

ELETROTÉCNICA INTEGRADO
CURSO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO

ALEXANDRE DOS SANTOS MARQUES

ALOISIO CARLOS CRISOSTOMO ROCHA

ALYCIA GABRIELLE FERREIRA DOS SANTOS

ANA LUIZA LINS DE ARAUJO SILVA

ANDRESSA KELLY MEDEIROS DO NASCIMENTO

ANTHONY DA SILVA MENDONÇA

ANY CAROLYNE LIMA TELES

ARTHUR FELIX DA SILVA

O candidato anexou uma declaração com suas notas nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e matemática relativas aos 6°, 7° e 8° anos. Porém, como a candidata 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ação Afirmativa I (PP - 
I), conforme o item 3.4 g) do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME 
DE SELEÇÃO 2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS (RETIFICADO), 
o documento que deve ser anexado é o seguinte: 3.4 g) Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que
CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, 
INTEGRALMENTE E
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos
cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma 
parte do
ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar uma 
Declaração que
cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou equivalente, em Escola da 
Rede Pública
e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do Resultado 
Final da
Análise da pré-matrícula online, para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, 
sob
pena de a matrícula ser cancelada;

Os comprovantes de renda dos membros da família maiores de 18 anos foram 
anexados de forma incorreta. Pois as declarações de desemprego não foram 
assinadas e datadas, além de não ter sido anexado o comprovante de rendimentos da 
mãe do candidato. Segue a justificativa para o indeferimento conforme o item 3.4 i) do 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS 
CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 
2021, PARA O INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as 
cotistas convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas 
destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão 
anexar, ao procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos 
obrigatórios: i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores 
de 18 (dezoito) anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). 
O candidato optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações 
Afirmativas I (PPI � I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

Anexar documentos comprobatórios para fins de comprovação de renda familiar, de 
todos integrantes familiares, atendendo requisitos do edital. 

Não foram anexados os documentos relativos ao item 3.4 i) do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA ONLINE DOS/AS CANDIDATOS/AS 
CLASSIFICADOS/AS NOS EDITAIS DE EXAME DE SELEÇÃO 2021, PARA O 
INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS: 3.4 - Para os/as candidatos/as cotistas 
convocados/as no Exame de Seleção que optaram em concorrer às vagas destinadas 
para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (PPI � I e OE � I), estes deverão anexar, ao 
procedimento de pré-matrícula online, os seguintes documentos obrigatórios: i) 
Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7). O candidato 
optou por concorrer às vagas destinadas para a SITUAÇÃO II, Ações Afirmativas I (OE 
� I). Logo, os documentos acima precisam ser anexados.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "a" (RG incompleto) - "d" (Comprovante de 
dndereço está com endereço coberto por comprovante de pagamento - "g" (não 
apresentou declaração correta) - "i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem 
e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Estudante não anexou o documento pedido no subitem 3.3; c: Foto 3 x 4 � de frente e 
recente. Estudante apresentou Histórico comprovando a conclusão do oitavo ano do 
Ensino fundamental, mas o subitem 3.3, alínea g pede: Histórico Escolar de conclusão 
do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a 
candidato/a deverá apresentar uma Declaração de Conclusão do Ensino fundamental 
(1º ao 9º ano) ou equivalente e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, para apresentar o 
Histórico Escolar, sob pena de a matrícula ser cancelada.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

1- RG FOI ANEXADO SOMENTE A FRENTE. FALTA O VERSO ( A NUMERAÇÃO);

2 - Ausência do  Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou 
Voz conforme Item 3.3 alínea i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no subitem 3.5, d: o comprovante de residência apresentado está ilegível. 
Falha no subitem 3.5, g: A estudante apresentou um Histórico do Ensino Fundamental 
ilegível. Deve-se inserir um documento legível e completo, tudo deve estar visível, 
inclusive as informações contidas nas bordas laterais, inferiores e superiores. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "a" (RG incompleto), "d" (comprovante de 
residência não é atual) e "i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz 
de Estudantes), do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO Não atendeu ao disposto nas alíneas "c" (a foto anexado não é 3 x 4) e "j" (Termo de 

Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.5 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no item 3.3, g: Estudante apresentou um Histórico do Ensino Fundamental 
incompleto, no documento apresentado não consta o nome da estudante. Se esta 
informação está em outra página do Histórico Escolar, a página deve também ser 
inserida.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Ausência do  Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz 
conforme Item 3.3 alínea i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.
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ARTHUR RAMOS DE ASSUNÇÃO LINS

CARLOS MANOEL DA SILVA
Carteira de Identidade com dados cortados.

CAUA GUILHERME DA SILVA

CYBELLE GUILHERME DOS SANTOS

DÉBORA MYRELLA DA SILVA SANTOS

ERASMO MICHAEL IDALINO DOS SANTOS

ERIKA LUIZA ISAIAS SILVA

ERIKA VALÉRIA ALVES DA SILVA

EVELYN VITÓRIA LOPES BARBOSA

FLORISVALDO JACINTO LOURENÇO DOS SANTOS

GISELLE CAROLLINE LOPES MARTINS

GRAZIELY ANTÔNIA DA SILVA

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Aluno só apresentou frente do RG ( não temos informações do documento). E o 
histórico só enviou o verso, não temos como saber se é do aluno, pois não foi enviada 
a frente do mesmo.
não enviou termo de uso de imagem.

Ausência do Histórico Escolar conforme EDITAL no Item 3.5 alínea g) Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista.

E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no subitem 3.5, g: O estudante apresentou um Histórico incompleto do Ensino 
Fundamental, no arquivo anexado não consta o verso do documento, onde estão 
registradas as informações da vida escolar do estudante que informam se ele cursou 
todo o Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino. Deve-se inserir o documento 
legível e completo (frente e verso), tudo deve estar visível, inclusive as informações 
contidas nas bordas laterais, inferiores e superiores.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

1-RG somente anexado a parte final, falta a parte da frente com a foto da estudante

2 - Ausência do  Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou 
Voz conforme Item 3.3 alínea i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "g" (não apresentou histórico ou declaração) e "j" 
(Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.5 
do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Apresentou uma declaração que não comprova que CURSOU O ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA.
E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "c" (só anexou a frente do RG), "b" (não anexou 
CPF), "f" (Não anexou Quitação eleitoral), "g" (declaração não abrange do 1º ao 9º 
ano) e "j" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do 
item 3.5 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Documentação pessoal � carteira de trabalho, só enviou a frente com a foto, sem 
informação adicional da folha do verso. Idem para o Certificado de conclusão escolar, 
só enviada a folha da frente.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

A estudante não preenche o pré-requisito para a matrícula que consta no subitem 1.1 
do EDITAL Nº 21/2020/DSI/PROEN-IFAL, que é: Ter concluído o Ensino Fundamental 
ou equivalente até a data da matrícula. Na declaração anexada, a Escola da aluna 
informa que o ano letivo de 2020, no qual a aluna concluirá o Ensino Fundamental, 
encerrar-se-á em Maio de 2021; considerando que o prazo para a pré-matrícula no 
IFAL foi encerrado em 16 de Abril de 2021, fica evidente o não cumprimento do pré-
requisito estabelecido no Edital citado. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Aluno só apresentou fundo do RG, falta a frente. Não apresentou comprovação de 
curso do 1 ao 9 ano em escola pública ( so apresentou do 6 ao 8 anos) e não enviou o 
termo de uso de imagem.
Ausência do Histórico Escolar conforme EDITAL no Item 3.5 alínea g) Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista.

E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Declaração apresentada pela aluna só informa que ela está cursando o 9 ano e não 
que cursou os outros anos em escola pública. E não apresentou termo de uso de 
imagem
Ausência do Histórico Escolar conforme EDITAL no Item 3.5 alínea g) Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista.

E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Estudante apresentou apenas o verso do documento solicitado no subitem 3.5; a: 
Documento oficial com foto. Deve-se inserir, também, a frente do documento. 
Estudante não apresentou Histórico Escolar conforme subitem 3.5; g: Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. OBS: Na ausência do histórico escolar, o/a candidato/a deverá apresentar 
uma Declaração que cursou TODO o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou 
equivalente, em Escola da Rede Pública e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de publicação do Resultado Final da Análise da pré-matrícula online, 
para apresentar o Histórico Escolar e/ou Certificado, sob pena de a matrícula ser 
cancelada.
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GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS

IB KAUAN SANTOS DE MACENA

IGOR GOMES DOS SANTOS COUTINHO

JAIRO BARROS DOS SANTOS

JHONATA WEBERTT TEIXEIRA DOS SANTOS

JOÃO VITOR DE ARAÚJO MARINHO

JOAQUIM MARQUES DA SILVA NETO

JOSE ALDEMARY ALYSSON PEPESE DOS SANTOS

JOYCE VITÓRIA DA SILVA SANTOS

JUAN PABLO LOPES DE MEDEIROS

LISSYA LOURRANY DA SILVA OLIVEIRA

LUCAS GABRIEL COSTA DA SILVA

MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO

MANOEL VITOR DE FRANÇA SANTOS

MÁRCIO GABRIEL SANTOS OLIVEIRA

MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA

MARIA LUIZA DA SILVA NASCIMENTO

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O Estudante não preenche o pré-requisito exigido no subitem 3.2.2 do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA, que é: Candidatos/as deverão comprovar 
que cursaram o Ensino Fundamental integralmente e
exclusivamente em escola da Rede Pública. Nesses casos, o/a candidato/a não pode 
ter cursado/a
nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como bolsista.
De acordo com o Histórico Escolar apresentado pelo estudante, o primeiro e o 
segundo ano do Ensino Fundamental foram cursados em escola particular.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou os documentos do subitem 3.4, das alíneas abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
* O aluno está o 9º ano.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no item 3.3, a: O estudante apresentou documento de identidade incompleto. No 
documento apresentado faltou a frente do documento, parte onde fica a foto.
Falha no item 3.3, g: O estudante apresentou um Histórico do Ensino Fundamental 
incompleto, no documento não consta o nome do estudante. Se esta informação está 
em outra página do Histórico Escolar, esta página deve também ser inserida.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no subitem 3.5, g: O estudante apresentou um Histórico do Ensino Fundamental 
ilegível e com bordas omitidas. Deve-se inserir um documento legível e completo, tudo 
deve estar visível, inclusive as informações contidas nas bordas laterais, inferiores e 
superiores.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "a" (RG faltando a parte da foto) - "c" (Foto é 
antiga) e "i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), 
do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Aluno só apresentou frente do RG, falta o verso. Não apresentou comprovação de 
curso do 1 ao 9 ano em escola pública ( so apresentou do 6 ao 8 anos) e não enviou o 
termo de uso de imagem
Ausência do Histórico Escolar conforme EDITAL no Item 3.5 alínea g) Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista.

E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto na alínea "j" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem 
e/ou Voz de Estudantes), do item 3.5 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "g" (histórico/declaração) e "i" (Termo de 
Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu aos dispostos nas alíneas "a" (documento oficial com foto), "d" 
(comprovante de residência) e "i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou 
Voz de Estudantes) do Item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu aos dispostos no Item 3.3, alínea "I", do edital - NÃO anexou o Termo de 
Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes e alínea "G" - Declaração 
de conclusão incompleta.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

 1- Falta Frente do RG

2 - Ausência do  Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou 
Voz conforme Item 3.3 alínea i)Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de 
Imagem e/ou Voz de Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), 
anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Estudante não anexou documento comprovando que cursou todo o Ensino 
Fundamental em escola da rede pública, conforme subitem 3.5; g: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea i, abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
* O aluno não cursou todo o Ensino Fundamental em Escola Pública.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea i, abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
 
* O aluno cursou o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental em Escola Privada.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Falha no subitem 3.5, a: A estudante apresentou documento de identidade ilegível. No 
arquivo apresentado o número de Registro Geral foi omitido.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

A aluna não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
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MATHEUS PAULINO DA SILVA SANTOS

NICOLE RANIA GREGÓRIA DE OMENA SANTOS

OTÁVIO DOS SANTOS

PABLO ANTONIO DA SILVA BERNARDO

PEDRO FELIPE LINS DE ARAÚJO SILVA

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

PEDRO LUCIANO DOS SANTOS MONTEIRO

RIAN VICTOR  ATAÍDE DA SILVA

SAMUEL DA SILVA CAVALCANTE
Apresentou a Carteira de Identidade com todos os dados cortados

TAMARA DE MELO SILVA

VENICIO RODRIGUES DE LIRA

VERÔNICA EDUARDA DOS SANTOS SOUZA

WALISON DOS SANTOS SILVA

WELLEN WALESKA FREITAS DOS SANTOS

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Estudante não anexou documento comprovando que cursou todo o Ensino 
Fundamental em escola da rede pública, conforme subitem 3.5; g: Histórico Escolar de 
conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

A aluna não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Ausência do Histórico Escolar conforme EDITAL no Item 3.5 alínea g) Histórico Escolar 
de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalente, que CURSOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E 
EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA, para candidatos/as 
classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, o/a candidato/a não pode ter 
cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em escolas particulares, nem como 
bolsista.

E Alínea j) Termo de Autorização de Gravação e Veiculação de Imagem e/ou Voz de 
Estudantes para fins Acadêmicos (Lei Nº 9610, De 19/2/1998), anexo V.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas a (RG incompleto), "g" (Histórico incompleto) e 
"i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 
3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "c" (foto anexada não é 3 x 4) e "i" (Termo de 
Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou os documentos do subitem 3.4, das alíneas abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
* Histórico Escolar do Ensino Fundamental incompleto.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto na alínea "i" (Termo de Autorização e Gravação de Imagem 
e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

Não atendeu ao disposto nas alíneas "a" (Documento de Identificação com foto) e "i" 
(Termo de Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 
do edital.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não apresentou os documentos do subitem 3.4, das alíneas abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).
* O aluno apresentou Declaração cursando o 1º ano do Ensino Médio em Escola 
Pública, no entanto não apresentou Histórico Escolar do Ensino Fundamental.

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO Não atendeu ao disposto nas alíneas "d" (Comprovante de Residência) e "I" (Termo de 

Autorização e Gravação de Imagem e/ou Voz de Estudantes), do item 3.3 do edital. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

O aluno não atendeu o que determina o  subitem 3.4, da alínea abaixo:
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou 
equivalente, que CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), OU 
EQUIVALENTE, INTEGRALMENTE E EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA, para candidatos/as classificados/as nos cursos integrados. Nesses casos, 
o/a candidato/a não pode ter cursado/a nenhuma parte do ensino fundamental em 
escolas particulares, nem como bolsista.
* O aluno cursou até a 8º ano do Ensino Fundamental. 

ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO

A aluna não apresentou o documento do subitem 3.4, da alínea abaixo:
i) Comprovante de renda de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 (dezoito) 
anos, ainda que não exerçam atividade remunerada (ver subitem 3.7).


