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889.524.284-04
ADALBERON
MOREIRA DE LIMA
FILHO

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

046.112.744-03
ADEILSON DA SILVA
ALVES

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

031.884.204-12
ADELSON GOMES
DA SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

026.597.144-60
ADRIANA PAULA
BRAZ DE SOUZA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

902.833.844-68
ADRIANO FIRMINO
MARQUES

INDEFERIDO

677.466.084-34
AGNALDO SOUZA
SANTOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

077.524.544-51
ALEKSANDRO
NUNES DO
NASCIMENTO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

059.399.234-29
ALINE RODRIGUES
MALTA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).
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048.772.154-33
ALMIR ALMEIDA DE
OLIVEIRA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

053.228.004-09
AMANDA LYS DOS
SANTOS SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

556.190.884-72
ANA CRISTINA DE
OLIVEIRA DE SOUZA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

399.452.782-15
ANA LÊCIA MAIA DE
OLIVEIRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

090.019.096-55
ANA LUÍZA GOUVÊA
NETO

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

985.973.104-72
ANA PAULA ARAÊJO
DA SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

074.025.534-77
ANA PAULA
TEODORO DOS
SANTOS

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

785.022.095-15
ANDRÉ LUIS
COUTINHO
LOUREIRO

DEFERIDO

725.767.744-15
ANTONIO ROGÉRIO
DE OLIVEIRA

INDEFERIDO

019.826.534-42
ANTONIO SEVERINO
DA SILVA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

034.960.914-44
ARELY MARIA LIMA
DE OLIVEIRA

DEFERIDO
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657.658.504-72
AUDA VALÉRIA DO
NASCIMENTO
FERREIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

072.124.174-32
AVANDILSON LIMA
DA SILVA

DEFERIDO

123.604.904-78
BENILDE GOMES DA
SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

031.526.655-47
BERGSON BEZERRA
DO NASCIMENTO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

034.331.994-26
BRUNO RODRIGO
TAVARES ARAUJO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

101.572.484-10
CARLA PATRÍCIA
FLORENCIO PEREIRA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

067.686.034-69
CAROLINA SANTOS
DE MIRANDA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

093.525.148-07
CÁTIA SUELÍ
FERNANDES PRIMON

DEFERIDO

014.822.055-05
CATUXE VARJÃO DE
SANTANA OLIVEIRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

831.544.185-04
CIBELE PAIVA DOS
SANTOS FERREIRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).
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651.061.054-04
CICERO FERNANDO
RODRIGUES SILVA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

533.604.784-87
CLAUDENIR
FERREIRA DOS
SANTOS

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

009.899.964-84
CLAUDIA DA SILVA
FERREIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

041.093.654-57
CRISTIANO LESSA
DE OLIVEIRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

039.246.264-80
CYNTYA MAYRYELE
ASSIS DOS SANTOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

060.282.664-00
DAIANE MENDES DA
SILVA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

016.065.405-05
DAIANY CARDOSO
DO CARMO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

037.705.284-17
DANIEL OLIVEIRA DA
SILVA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

065.688.674-97
DANIELSON
TEIXEIRA DE
NORONHA

DEFERIDO

986.624.575-68
DEISE SANTOS DO
NASCIMENTO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).
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014.241.984-29
DIOGO DOS SANTOS
SOUZA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

032.068.714-76
DYOGO WLISSES
RIBEIRO MATIAS

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

060.833.004-36
ELANE PEREIRA
GOMES

DEFERIDO

056.481.644-24
ÉLIDA EMONAÍSA DO
NASCIMENTO
MENDONÇA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

5052.325.954-90
EMANUEL DE PÁDUA
SANTOS DE
OLIVEIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

069.498.284-97
ÊNIO GOMES FLÔR
SOUZA

DEFERIDO

195887983-72
EUNICE MAIA
ASSUMPCAO

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

195.887.982-72
EUNICE MAIA
ASUMPÇÃO

INDEFERIDO

077.257.694-71
EVA WILMA LOPES
RIBEIRO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

011.854.051-35
ÉVILLA DINIZ
PIMENTEL DIAS

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).
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069.075.524-42
EZEQUIAS SOARES
DOS SANTOS

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

077.249.914-48
FABSON CALIXTO DA
SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

720.762.243-00
FERNANDO FILINTO
MACHADO PINHEIRO

INDEFERIDO

539.635.634-00
FLAVIO CRISTIANO
LUCENA DOS
SANTOS

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

699.171.674-04
FLÁVIO FEIJÓ DE
OMENA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

077.364.354-05
GERLAN CARDOSO
DA SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

074.180.914-19
HEITOR JOSÉ DOS
SANTOS BARROS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

053.410.894-64
HELENICE FRAGOSO
DOS SANTOS

DEFERIDO

062.618.344-82
HEMILIS JOYSE
BARBOSA ROCHA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

061.711.554-03
IRIANE MARTINS
FERREIRA

DEFERIDO

073.944.054-35
ISAAC CAVALCANTE
GOMES

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

049.043.504-13
IVANA CARLA DE
OLIVEIRA LOPES

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

018.475.574-30
IVONALDO PEREIRA
DE LIMA

DEFERIDO
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018.510.833-40
IZABEL MARIA
ALMEIDA LIMA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

068.635.804-03
JACEGUAI SOARES
DA SILVA

INDEFERIDO
PROFESSOR - O candidato não apresentou documento
comprobatório de vinculação a programa de doutorado.

009.445.544-90
JACKSON SANTOS
DE OLIVEIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

088.040.064-12 JADLA HIGINO VIEIRA INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

035.716.944-14
JANAINA ALVES
PEREIRA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

053.039.374-37
JAVAN SAMI ARAÊJO
DOS SANTOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

456.773.104-25 JORGE LUIZ VIEIRA DEFERIDO

871.957.474-68
JOSÉ APARECIDO DA
SILVA GAMA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

029.721.344-00
JOSÉ APARECIDO DA
SILVA GAMA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

064.265.694-02
JOSÉ CÍCERO DOS
SANTOS SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

034.552.144-79
JOSÉ DE QUEIROZ
ALVES SANTOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).
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849.463.264-72
JOSÉ WASHINGTON
TEIXEIRA DE
FREITAS

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

509.157.644-87
JUDITE BALBINO DE
OLIVEIRA

DEFERIDO

014.193.784-06
JULIANA LUCIANI DE
MELO NASCIMENTO
MAFRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

037.072.264-76
JULIANO MATIAS DE
BRITO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

044.164.884-32
KACILÂNDIA
CESÁRIO GOMES
PEDROZA

DEFERIDO

815.088.834-91
KEITI CRISTINA
SANTOS PINHEIRO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

819.048.600-59
KELLY PRICILLA
ROSA VILELA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

016.318.735-55
LEANDRO OLIVEIRA
DE SANTANA

DEFERIDO

454.315.744-34
LEILA CLÁUDIA
MARTINS DE MELLO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

050.796.904-96
LEILA SAMIRA
PORTELA DE MORAIS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

104.462.317-97
LEONARDO CASTRO
DA SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor
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354.346.328-42
LIBIANE CRISTINE
BARROSO

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

041.139.384-74
LIDJA MARIA DO
NASCIMENTO
PEREIRA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

063.468.976-24
LORENA NORBERTA
DA SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

028.729.424-24
LUCIANA SILVA DOS
SANTOS

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

013.126.494-02
LUCIANO GOMES DE
LIMA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

814.636.934-00
LUCIENE DA SILVA
SOUZA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

679.175.264-53
LUCILENE DOS
SANTOS SOUZA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

054.985.714-10
MARA CAROLINA DE
LIMA GALVÃO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

379.420.005-59
MARCO ANTONIO
SANTOS DA SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor
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019.127.653-73
MARCOS CHARLES
PINHEIRO BALTAZAR

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

387.703.004-10
MARIA AMÁBIA
VIANA GOMES

INDEFERIDO

028.855.624-04
MARIA CLÁUDIA
ARAUJO PEREIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

787.401.934-20
MARIA DO AMPARO
DA SILVA CANDIDO

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

419.297.644-72
MARIA DO CARMO
ANSELMO FERREIRA
DE CASTRO

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

065.358.624-88
MARIA INÊS
CARVALHO BELTRÃO

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

035.658.104-75
MARIA JOSE DOS
SANTOS

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

060.651.624-77
MARIA LUIZA DA
SILVA

INDEFERIDO

008.288.714-42
MARINA
CAVALCANTI JALES

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

051.044.634-51
MARINALVA DOS
SANTOS DE LIMA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

028.240.574-75
MARTHA ANDRÉA
DOS SANTOS LIMA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).
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040.460.525-70
MERIANE DOS ANJOS
CRUZ

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

077.330.554-82
MERIELI ARAUJO DO
CARMO SILVA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

043.630.574-75
MILENE ARLINDA DE
LIMA MENDES

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

062.343.435-03
NATÁLIA SANTOS DE
SANTANA

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

058.556.864-26
PAULA WALLESKA
SENA

INDEFERIDO

005.473.899-73
RAFAEL BERNARDO
SILVEIRA

INDEFERIDO

062.961.524-18
RAYLDA KARLA
SOARES DE SOUSA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

888.107.985-20
REJANE LIMA DE
QUEIROZ

INDEFERIDO

803.537.384-68
REJANE MARIA
ALVES DA SILVA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

076.998.694-35
RICARDO RAFAELL
DA SILVA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

675.982.424-53
ROBERTO FELIPE DA
SILVA

INDEFERIDO

926.812.200-68
RODRIGO BARBOSA
RAMOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

537.205.985-00
ROSELENE HORA DE
S. XAVIER

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).
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924.279.103-25
SAMILLA CARLA
FERREIRA BEZERRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

077.600.757-23

SANDRA
BITTENCOURT
VASCONCELLOS
AMORIM

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

082.430.766-62
SANDRO CUNHA
CAMPOS

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

003.351.703-74
SÁVIO BENVINDO
FERREIRA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

012.320.724-00
SILVANA PEREIRA
DA SILVA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

912.435.213-68
SILVANECIA PERERIA
DE MORAES
FIGUEIREDO

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

004.571.440-17 SÔNIA PONCIO DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

041.338.694-51
SYLMARA
FAGUNDES DA SILVA

INDEFERIDO

VINCULO PÚBLICO - Recurso INDEFERIDO após não
comprovação do efetivo exercício no magistério da rede
pública de ensino (Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº
11.502/2007).

010.839.344-57
TELMA CRISTINA
SILVA

DEFERIDO

073.768.174-84
TELMA LUCIA
BEZERRA ALVES

DEFERIDO
VÍNCULO PÚBLICO - Recurso DEFERIDO após comprovação
do efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino
(Lei nº 11.273/2006 e da Lei nº 11.502/2007).

085.086.064-43
THAIANE
CONCEIÇÃO CUNHA
DE SANTANA

INDEFERIDO
2.2.3. O IFAL não se responsabiliza por eventuais problemas
técnicos relacionados à internet e servidores de e-mails.
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294.920.924-68
VERÔNICA DE
HOLANDA SANTOS

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

110.202.897-59
VILMA MARIA
NOGUEIRA DE LIMA

INDEFERIDO

TUTOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE MAIO
2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério da educação
básica ou magistério do ensino superior (obrigatório) ou
alínea e) Currículo Lattes atualizado (obrigatório).

841.685.015-15
WELLINGTON COSTA
DA CRUZ

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

037.949.454-09
WELLINGTON NEVES
VIEIRA

INDEFERIDO

PROFESSOR - De acordo com o EDITAL Nº 64, DE 23 DE
MAIO 2017- PROEN/DIREAD, conforme o ITEM 2.2.11., no
formulário eletrônico deveriam ter sido anexados os
seguintes documentos digitalizados: alínea a): diploma de
graduação (obrigatório), alínea c) comprovação do tempo
de experiência como docente no magistério do ensino
superior (obrigatório) ou alínea e) Currículo Lattes
atualizado (obrigatório).professor

045.860.139-07
WILLIAMS NUNES DA
CUNHA JUNIOR

DEFERIDO
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