
PSCT 2021.1 - Processo Seletivo dos Cursos Técnico Integrado
Etapa 1 - Campus João Pessoa

Lista de candidatos com status de acordo com a análise da
documentação

Atenção: Verificar situação da documentação. Candidatos indeferidos têm direito a entrar com recurso

Obs. Listagem em ordem alfabética por Curso e Modalidade e ordem de classificação por Candidatos.

Curso: Contabilidade

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 JENNIFFER ESLLEY COSTA DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 GABRIELE FERNANDES ALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 LAYS MARIA ALVES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 LARISSA KARLA DA SILVA NUNES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 GUSTAVO GABRIEL DO NASCIMENTO CUNHA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Contabilidade

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Contabilidade

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 JOSENILDO FELIX DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou anexar Certificado do Ensino Fundamental,

citado no subitem 5.1.1 alínea "f”, conforme

estabelece item 5 no campo "Observações" do

Edital DDE-JP nº 26-2021, de 19/04/21. Indeferido

na análise Socioeconômica. Documentação

comprobatória de renda incompleta: ausência da

próxima página do contrato de trabalho em branco

na CTPS anexada, necessário para pessoas que

apresentam vínculo de trabalho finalizado. Ver

item 5.2.3 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de

2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Contabilidade

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 JOSÉ DYÔGO DA SILVA FERREIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Contabilidade

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 KEVILLYN VITORIA LUCIANO DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 DANIELLE SANTOS TOSCANO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 THAMARA KELLY SILVA DA COSTA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Ausência do TERMO DE COMPROMISSO (anexo

2) quando o candidato ainda não possui RG,

NOVAS CÓPIAS do CERTIFICADO e

HISTÓRICO ESCOLAR devido a falta de

identificação (carimbo e matricula) do Diretor da

Escola, conforme estabelece o item 5 no campo

"Observações” do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 JOAQUIM DOMINGOS DE LIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou RG ou TERMO DE COMPROMISSO

(anexo 2) quando o candidato ainda não possui

RG, citado no item 5.1.1 alínea "b" e item 5 no

campo "Observações” do Edital DDE-JP nº

26-2021, de 19/04/21. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 PAULO ROBERTO LEONÇO DA SILVA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Ausência do RG (frente), Certificado de Dispensa

de Incorporação – CDI (verso), Certidão de

Quitação Eleitoral e Histórico Escolar (verso),

citados no subitem 5.1.1 alíneas “b”, “d”, “e”, e "g",

conforme estabelece item 5 no campo

"Observações" do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 VITÓRIA LOPES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Ausência do RG (frente) e Certificado do Ensino

Fundamental, citados no subitem 5.1.1 alíneas “b”

e "f”, conforme estabelece item 5 no campo

"Observações", do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 TAYNNÁ VITORIA NASCIMENTO FARIAS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou anexar documento de identificação com

foto do responsável e Certificado de conclusão do

Ensino Fundamental, citados respetivamente no

item 2.5 e subitem 5.1.1 alíneas "f”, conforme

estabelece item 5 no campo "Observações” do

Edital DDE-JP nº 26-2021, de 19/04/21. Indeferido

na análise Egresso de Escola Pública. Estudou do

1° ao 9° ano do Ensino Fundamental em escola

privada, em desacordo com o Item 5.2.2 alínea "a"

do referido edital. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Controle Ambiental

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 HELEN VITÓRIA SOARES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 BEATRIZ FERNANDA CHIANCA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



3 GIOVANNA BEATRIZ SILVA DEODATO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Controle Ambiental

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 LAURA MELISSA TORRES GUEDES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica: Candidata

não apresentou documento de identificação de

todos os membros da família ( RG ou certidão de

nascimento dos outros dois membros ) e

comprovação de renda destes membros da família

caso tenham 18 anos ou mais (ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA do Edital Nº

26/2021 de Pré-matricula). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 SARAH NASCIMENTO DE FREITAS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação Básica:

Candidata não anexou o FORMULÁRIO DE

PRÉ-MATRÍCULA devidamente ASSINADO PELO

RESPONSÁVEL legal, conforme estabelece o

subitem 2.5 do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 JANIELY JENIFER CLAUDINO DE LIMA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

INDEFERIDO na análise da Documentação

Básica: Candidata não anexou a Certidão de

Nascimento, conforme estabelece o subitem 5.1.1,

alínea "a" do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. INDEFERIDO na análise Egresso de

Escola Pública: Candidata cursou o 2º e 3º anos

do Ensino Fundamental em Escolas não

identificadas como sendo Públicas, o que está em

desacordo com o Edital DDE-JP nº 26/2021, DE

19/04/2021, subitem 5.2.2 e conforme exige a lei

12.711/2012 e Portaria MEC nº 18/2012.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Controle Ambiental

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida



1 DIEGO JÚNIO DE LIMA ALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 BRUNA BERNARDO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 ANA KAROLINA AMORIM CASSIMIRO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

INDEFERIDO NA ANÁLISE DA

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA: Candidata não

anexou o FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA

devidamente ASSINADO PELO RESPONSÁVEL

legal, assim como o DOCUMENTO OFICIAL DE

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL e DO

CANDIDATO, conforme estabelecem

respetivamente o subitem 2.5 e subitem 5.1.1

alínea "b" do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. INDEFERIDO NA ANÁLISE

SOCIOECONÔMICA: A candidata não anexou a

documentação de renda dos demais membros da

família. De acordo com o edital no item 5.2.3:

"Deverá ser apresentada documentação de

TODOS os membros que compõem o núcleo

familiar (responsáveis e dependentes), inclusive

menores de idade; ou seja, todos aqueles que

estão abrigados no mesmo domicílio residencial"

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ANA LUIZA SANTOS DA COSTA DE MELO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica: A CTPS

anexada está incompleta, faltou a identificação da

mesma. Faltou o documento dos demais membros

da família relatados no formulário de

pré-matrícula, pois de acordo com o edital no tem

5.2.3 "Deverá ser apresentada documentação de

TODOS os membros que compõem o núcleo

familiar (responsáveis e dependentes), inclusive

menores de idade; ou seja, todos aqueles que

estão abrigados no mesmo domicílio residencial"

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3
MARIA EDUARDA DE SHEILLA ROMÃO

MAGALHÃES
DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

INDEFERIDO na análise da Documentação

Básica: Candidata não anexou o FORMULÁRIO

DE PRÉ-MATRÍCULA devidamente ASSINADO

PELO RESPONSÁVEL legal, conforme estabelece

o subitem 2.5 do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21. INDEFERIDO na Avaliação Egresso de

Escola Pública: Candidata cursou parte do Ensino

Fundamental em Escola Privada, o que está em

desacordo com o Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21, subitem 5.2.2. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 JOANNA SOUZA DE MACEDO ALVES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

INDEFERIDO NA ANÁLISE DA

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA: Ausência do

Documento Oficial de Identificação - com foto e

data de expedição do(a) candidato(a) e do(a)

responsável; do CPF; do Certificado de Conclusão

do Ensino Fundamental; e do Histórico Escolar do

Ensino Fundamental, conforme exigência do Edital

nº 26/2021, de 19 de abril de 2021, subitem 5.1.1,

alíneas “b”, “c”, “f” e “g”. Ausência do

FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA

devidamente ASSINADO PELO RESPONSÁVEL

legal (conforme estabelece subitem 2.5 do mesmo

Edital); INDEFERIDO NA AVALIAÇÃO EGRESSO

DE ESCOLA PÚBLICA: Candidata não anexou o

Histórico Escolar do Ensino Fundamental, cursado

integralmente em Escola Pública, conforme item

5.2.2, do Edital nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

INDEFERIDO NA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA:

Ausência de documentação comprobatória

(identificação e renda) da candidata e demais

membros que fazem parte da composição familiar.

Ver item 5.2.3 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril

de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 CARLINDO GONÇALVES AMANCIO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação Básica:

Candidato não anexou o Documento Oficial de

Identificação - com foto e data de expedição

(frente e verso) do(a) candidato(a) e do(a)

responsável; o Certificado de Conclusão do

Ensino Fundamental; e o Histórico Escolar do

Ensino Fundamental, conforme exigência do Edital

nº 26/2021, de 19 de abril de 2021, subitem 5.1.1,

alíneas “b”, “f” e “g” Ausência do FORMULÁRIO

DE PRÉ-MATRÍCULA devidamente ASSINADO

PELO RESPONSÁVEL legal (conforme

estabelece o subitem 2.5 do Edital DDE-JP nº

26-2021, de 19/04/21.) Indeferido na análise

Egresso de Escola Pública: Candidato não anexou

o Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

cursado integralmente em Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital nº 26/2021, de

19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



Curso: Controle Ambiental

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 EDLANY RODRIGUES TEIXEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 LAYENNE ANELISE TRAJANO LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 JENNIFFER EMANUELY GONÇALVES CARNEIRO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da documentação básica e

egresso de escola publica: candidata não anexou

a Certidão de nascimento ou casamento; o

documento oficial de identificação; o CPF; a

certidão de quitação eleitoral; o Certificado e o

histórico do ensino fundamental, conforme

exigência do Edital nº 26/2021, de 19 de abril de

2021, subitem 5.1.1, alíneas “a”, "b", “c”, "e" “f” e

“g” Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Controle Ambiental

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 LARISSA DA SILVA GONÇALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 SARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação Básica:

Ausência da Certidão de Nascimento; do CPF; do

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;

e do Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme exigência do Edital nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021, subitem 5.1.1, alíneas “a”, “c”, “f” e

“g” Ausência do FORMULÁRIO DE

PRÉ-MATRÍCULA devidamente ASSINADO PELO

RESPONSÁVEL legal (conforme estabelece o

subitem 2.5 do Edital DDE-JP nº 26-2021, de

19/04/21.) Indeferido na análise Egresso de

Escola Pública: ausência do Histórico Escolar do

Ensino Fundamental, cursado integralmente em

escola pública, conforme exigência do Edital nº

26/2021, de 19 de abril de 2021, item 5.2.2.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



Curso: Edificações

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 LUIS FABIANO SOARES BUARQUE DE GUSMÃO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 ESTHER VITORIA PEREIRA DE SOUSA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3
JEILSON CARLOS SILVA DOS SANTOS

RODRIGUES
DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 SAMARA HELENA LUCENA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 KAROL FERNANDES DA COSTA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 ISABELLA MARIA BATISTA ROCHA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida na análise de documentação básica:

Candidata apresentou o histórico escolar do

ensino fundamental incompleto , faltando o verso e

as assinaturas dos dirigentes , documento citado

no subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 SOPHIA DOS SANTOS SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica. O

histórico escolar apresentado está incompleto,

faltando informações relativa ao 9º ano, ficando

assim, em desacordo com o subitem 1.10.2 e item

5 do Edital DDE/JP nº 26/2021, de 19 de abril de

2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3
RÚBIA CAROLINE VITÓRIA NASCIMENTO

SANTOS
DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

AUSÊNCIA de documento básico citado no

subitem 5.1.1 alínea "f" Certificado do ensino

fundamental do Edital DDE/JP nº 26/2021, de 19

de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



Curso: Edificações

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 JOÃO VICTOR NASCIMENTO MORAIS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Candidato(a) não anexou a certidão de

nascimento , parte do Histórico Escolar do Ensino

Fundamental (verso), conforme subitem 5.1,1

alíneas "a" e "g" do Edital DDE-JP/IFPB nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 EVELLYN LAVINY VITORIANO DO MONTE SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida na análise de documentação básica:

Candidata não anexou o formulário de

pré-matrícula, digitalizado com a devida assinatura

do responsável legal, o documento de

identificação com foto do seu responsável e parte

do histórico escolar do ensino fundamental (frente)

ficando assim, em desacordo com o item 2.5 e

subitem 5.1.1 alíneas "b", "g" do Edital

DDE-JP/IFPB nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferida na avaliação socioeconômica: Ausência

de documentação de identificação dos membros

do grupo familiar; Ausência de comprovação de

renda dos membros do grupo familiar maiores de

18 anos; Ausência de declaração de renda

familiar. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 ANA VITÓRIA MONTEIRO DOMINGOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica .

Ausência do formulário de pré-matrícula,

digitalizado com a devida assinatura do

responsável legal, ficando assim, em desacordo

com o item 2.5 do Edital DDE/JP nº 26/2021, de 19

de abril 2021. Indeferido na analise de

documentação socioeconômica. A candidata não

anexou a documentação de renda da senhora

Elaine e conforme exigido pelo edital no item 5.2.3:

"Deverá ser apresentada documentação de

TODOS os membros que compõem o núcleo

familiar (responsáveis e dependentes), inclusive

menores de idade; ou seja, todos aqueles que

estão abrigados no mesmo domicílio residencial".

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Edificações

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).



Candidatos com documentação deferida

1 IONATHA LUIZA DOS SANTOS BATISTA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 PAULO EPAMINONDAS DE ALMEIDA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação de

Egresso de Escola Pública. Candidato cursou o 6°

ano do Ensino Fundamental em escola privada

,em desacordo com o item 5.2.2 do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise de documentação socioeconômica.

Candidato, informa um grupo familiar de 4

pessoas, mas não anexou a documentação

completa. Não anexou a documentação de

comprovação de renda ou de ausência de renda e

CTPS ou Declaração de não Possuir CTPS de sua

mãe e de seus irmãos, caso estejam

desempregados, anexar a Declaração de Situação

de Desemprego, a CTPS de sua mãe e do seu

irmão estão incompletas. Não atende ao Edital

que parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes nos Anexos do Edital.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 JAMILLY EVELLY DOS SANTOS ROCHA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica . 1

-AUSÊNCIA dos documentos básico citado no

subitem 5.1.1 alíneas “ a”, “b” e “c”, "f" e "g" , do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021. Faltou

também o documento de identificação com foto do

responsável que assinou o formulário de pré-

matrícula. Indeferido na análise de documentação

de Egresso de escola Pública. AUSÊNCIA dos

documentos citados no subitem 5.2,2 do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise de documentação socioeconômica.

Ausência de documento de identificação dos

demais membros familiares, conforme composição

declarada em formulário de pré-matrícula.

Ausência de documentação comprobatória de

renda de TODOS os membros familiares a partir

de 18 anos de idade. Ver item 5.2.3 do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).



3 LAVÍNIA MIRELA OLIVEIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida na análise de documentação básica.

Candidato não anexou seu Documento Oficial de

Identificação com foto, conforme item 5.1 .1 “b “,

do Edital DDE-JP/IFPB nº 26/2021 de 19 de abril

de 2021. Indeferida na análise de documentação

de Egresso de Escola Publica. Candidata cursou

do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental em escola

privada ,em desacordo com o item 5.2.2 do Edital

Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferida na

avaliação socioeconômica. Candidata não

apresentou documento de identificação de todos

os membros da família ( RG ou certidão de

nascimento dos outros três membros ) e

comprovação de renda destes três membros da

família caso tenham 18 anos ou mais (ver o tópico

5.2.3 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA do Edital Nº

26/2021 de Pré-matrícula). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 JULIANA DA SILVA COSTA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação Básica :

Candidato(a) não anexou o certificado do ensino

fundamental, parte do Histórico Escolar do Ensino

Fundamental (VERSO), conforme subitem 5.1.1

alíneas "f e g" " do Edital DDE-JP/IFPB nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise de documentação de Egresso de Escola

Publica : O histórico apresentado está incompleto,

faltando informações em relação ao (1º ano –

2010), o que impossibilita saber se esse ano foi

cursado em escola Pública, requisito citado no

subitem 5.2.2 do Edital DDE-JP/IFPB nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021. Indeferido na análise de

documentação socioeconômica. Candidata não

apresentou comprovante da sua renda (se

desempregada apresentar a carteira de trabalho).

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



5 KAREN BEATRYZ RIBEIRO SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar o formulário de pré-matrícula,

digitalizado com a devida assinatura do

responsável legal, ficando assim, em desacordo

com o item 2.5 do Edital DDE/JP nº 26/2021 de 19

de abril de 2021, e a documentação de

identificação citado no subitem 5.1.1 alínea "b"

desse mesmo edital. Indeferida na avaliação

socioeconômica. Candidata não apresentou

documento de identificação de todos os membros

da família e comprovação de renda de todos os

membros da família que tenham 18 anos ou mais

(ver tópico 5.2.3 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA

– RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL OU

INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA

do Edital Nº 26/2021 de Pré-matrícula).

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 NADJANE KARINA DE OLIVEIRA MARTINIANO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida na avaliação socioeconômica.

Candidata, informa um grupo familiar de 3

pessoas, mas só anexou a documentação de 2

deles e de forma incompleta. A CTPS da

candidata está incompleta, se está desempregada,

faltou anexar a Declaração de Situação de

Desemprego, quanto a Valdemir não anexou a

CTPS ou a Declaração de Não Possuir CTPS e a

documentação de identificação pessoal. Portanto,

não atende o Edital da PRE, que parametriza o

Processo seletivo. Ver no Edital os Anexos onde

constam várias Declarações. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

7 KAYNARA GERÔNIMO DE SOUSA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida na análise de documentação básica.

Candidata não anexou o formulário de

pré-matrícula, digitalizado com a devida assinatura

do responsável legal, certificado de conclusão do

ensino fundamental e parte do Histórico Escolar do

Ensino Fundamental (verso), ficando assim, em

desacordo com o item 2.5 ,e subitem 5.1.1 alíneas

"f" e "g" do Edital DDE/JP nº 26/2021 de 19 de

abril de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante

a publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Edificações

Modalidade: Pessoas com deficiência

Candidatos com documentação deferida

1 JOSÉ VICTOR DA SILVA GONÇALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida



Curso: Edificações

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 RAYSSA FELICIANO CARDOSO DE MELO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrônica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 RYAN MONTEIRO GOMES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 GABRIELLA VASCONCELOS PALMEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula

3 JOÃO VICTOR SOUSA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 BRUNA CARVALHO DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula

5 LAYNE DOS SANTOS LEMOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 JOÃO GABRIEL LIMA DE LUCENA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

7 YASMIN SANTOS DA CRUZ DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

8 ANDREY GUSTAVO DOS SANTOS MEDEIROS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 AIRAM ELIEL DE ARAÚJO SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Documento oficial com foto (RG) do candidato está

anexado de forma restrita e por isso não é

possível fazer a análise, conforme item 5.1.1

alíena "b" do Edital DDE-J/IFPB nº 26/2021;

Histórico Escolar (falta informação do 1º Ano do

fundamental). Acompanhar no Portal do Estudante

a publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 MIGUEL EUGÊNIO FERREIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Falta formulário de pré-matrícula impresso e

digitalizado com a devida assinatura do

responsável legal, conforme item 2.5 do Edital

DDE-JP/IFPB nº 26/2021; Falta anexar histórico

escolar do ensino fundamental ainda que

incompleto acompanhado de Declaração da

instituição pública de ensino dizendo que se

encontra com o calendário escolar em atraso,

conforme cita Resolução AR 52/2021 –

CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB e

estabelece item 5.1 campo “observações” do

Edital DDE-JP/IFPB nº 26/2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

3 MARIA RITA MAIA SUASSUNA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltam carimbos do diretor e secretário da escola

no certificado de conclusão do ensino

fundamental, conforme item 5.1.1 do Edital

DDE-J/IFPB nº 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida



Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 MARIA GISÉLIA FIRMINO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 BEATRIZ FREIRE TARGINO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 ANDRÉ LUIZ CARDOSO SEIXAS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 MARIA MADALENA CÂMARA COSTA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 MILLENA LUCENA BRAZ DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 RENATA PAMELLA BERNARDO FERREIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

7 ARTHUR ARAÚJO PORTELA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

8 OTHON LINS DE SOUZA LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 WESLEY MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidato não anexou o Histórico Escolar do

Ensino Fundamental completo (frente e verso),

conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 CAUÊ ANTÔNIO SOARES DE PAULA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidato não anexou o Certificado de Conclusão

do Ensino Fundamental, conforme Item 5.1.1 "f" do

Edital DDE/JP nº 26/2021. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 VINÍCIUS NARCISO DE ARAÚJO ALVES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidato não anexou o Formulário de

Pré-matrícula devidamente assinado pelo

responsável legal, conforme Item 2.5 do Edital

DDE/JP nº 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 SAMIRA DE SOUSA BORGES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Falta CPF, Certificado e Histórico (verso) do

Ensino Fundamental, conforme estabelece o item

5.1.1 alíneas “c”, “f” e “g”, como também se faz

necessário, Documento Oficial de Identificação do

Responsável legal (o anexado está ilegível), o

Termo de Compromisso (anexo 2) preenchido com

os dados da candidata com as respectivas

assinaturas(da candidata e responsável legal) e o

Formulário de Pré-matrícula devidamente

assinado pelo responsável legal, conforme Item

2.5 do Edital DDE/JP nº 26/2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 KAÍCKY DANIEL ARCOS RÊGO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 HEITOR HENRIQUES MARTINS DE LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 ANDREWS DA SILVA OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 YASMIN MORGANA ALVES CARVALHO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



5 SAMUEL DE ARAÚJO NUNES SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 MYRELLA LIMA DA FONSECA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

7 BEATRIZ CARVALHO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

8 KETILY MARIA RODRIGUES RAIMUNDO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 JOAO FERNANDES MOURA BERNARDO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

D.B.: Candidato não anexou o Certificado de

Conclusão do Ensino Fundamental, conforme Item

5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº 26/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 KAIO GABRIEL BORGES DE ANDRADE DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

D.B.: Candidato anexou Histórico Escolar (Item

5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº 26/2021), no qual na

consta a informação da escola que ele frequentou

no nono ano. Solicitar correção junto à escola.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 ALISSON AMORIM BAZILIO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. O

candidato não anexou documento para

comprovação de renda de todos dos membros da

família. Inseriu apenas uma página de uma CTPS,

mas sem identificação, nem a próxima pagina em

branco do "contrato de trabalho". Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).



2 BRUNO KAUÊ DO NASCIMENTO MELO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato estudou do

1º ao 4º ano do Ensino Fundamental em escola

privada (Centro de Aprendizagem e

Desenvolvimento Infantil), em desacordo com o

item 5.2.2 do Edital DDE/JP 26/2021. A CPTS

anexada está incompleta, faltou a identificação do

documento, em desacordo com o item 5.2.3 do

Edital DDE/JP 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 RUAN PABLO DE OLIVEIRA RODRIGUES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato estudou o

1º ano do Ensino Fundamental em escola privada

(Escola Época), em desacordo com o item 5.2.2

do Edital DDE/JP nº 26/2021. Candidato informou

um grupo familiar de 2 pessoas, mas não anexou

a documentação completa. Não anexou

documento de comprovação da renda de R$

1.050,00 que informa no formulário de inscrição,

não anexou a documentação de comprovação de

renda ou de ausência de renda de sua mãe, caso

esteja desempregada, anexar a Declaração de

Situação de desemprego. Não atende ao Edital

que parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes nos Anexos do Edital

DDE/JP nº 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 DAVI EMANUEL DA SILVA ALUSTAU DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 ANDRÉ ALDECI DE FRANÇA FILHO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Socioeconômica. Candidato não anexou o verso

do Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº

26/2021. Candidato não anexou documentos dos

demais membros da família e de acordo com o

edital no item 5.2.3: "Deverá ser apresentada

documentação de TODOS os membros que

compõem o núcleo familiar (responsáveis e

dependentes), inclusive menores de idade; ou

seja, todos aqueles que estão abrigados no

mesmo domicílio residencial". Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

2 MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidato

informa um grupo familiar de 6 pessoas, mas não

anexou a documentação de comprovação de

renda ou de ausência renda e CTPS, ainda que

nunca tenha sido assinada ou Declaração de Não

possuir CTPS, do seu irmão Lucas (maior de 18

anos) e de seu pai. A documentação, portanto,

não atende ao Edital da PRE que parametriza o

Processo Seletivo. Ver todas as Declarações que

constam nos Anexos do Edital DDE/JP nº 26/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 GABRIEL SILVA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Egresso de Escola Pública. Candidato não anexou

o Documento Oficial de Identificação - com foto e

data de expedição e o verso do Documento Oficial

de Identificação do(a) responsável, conforme Item

5.1.1 "b" , o verso do Histórico Escolar do Ensino

Fundamental, conforme Item 5.1.1 "g" e o

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental,

conforme Item 5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº

26/2021. Candidato estudou o 2º ano do Ensino

Fundamental em escola privada (Instituto

Educacional Caminho de Jesus), em desacordo

com o item 5.2.2 do Edital DDE/JP nº 26/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 ULISSES DO NASCIMENTO DEMÉTRIO JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

D.B.: Candidato não anexou o Formulário de

Pré-Matrícula assinado pelo(a) Responsável

Legal, conforme Item 2.5 do Edital DDE/JP nº

26/2021, o Documento Oficial de Identificação -

com foto e data de expedição do(a) responsável,

conforme Item 5.1.1 "b" Edital DDE/JP nº 26/2021

e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº

26/2021. E.E.P.: Candidato não anexou o Histórico

Escolar do Ensino Fundamental, conforme Item

5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº 26/2021,

impossibilitando a análise de Egresso de Escola

Pública. Socioeconômica :Candidato, informa um

grupo familiar de 2 pessoas, mas não anexou a

documentação de comprovação de renda ou de

ausência de renda e CTPS ou Declaração de não

Possuir CTPS de seu pai, caso esteja

desempregado, anexar Declaração de Situação de

Desemprego ou Declaração de Renda Informal.

Informa uma renda de R$ 1.500,00 mas não

apresentou documentação de comprovação. Não

atende ao Edital que parametriza o Processo

Seletivo. Ver as Declarações constantes nos

Anexos do Edital. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 JOSÉ HÉLIO OLIVEIRA DA COSTA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

D.B.: Candidato não anexou o Formulário de

Pré-Matrícula assinado pelo(a) Responsável Legal

(Item 2.5 do Edital DDE/JP nº 26/2021). E.E.P.:

Candidato estudou todo o Ensino Fundamental em

escola privada (Centro Educacional Filadélfia).

Socioeconômica: Ausência de documentação

comprobatória de renda familiar. Inserir

documentação (identificação e renda) de todos os

membros informados na composição familiar do

formulário de pré-matrícula, conforme especificado

no item 5.2.3 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril

de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 JULIA CASSIANE SILVA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Egresso de Escola Pública. D.B.: Candidata não

anexou a frente do RG Civil, conforme Item 5.1.1

"b" do Edital DDE/JP nº 26/2021 e o verso do

Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº

26/2021. E.E.P.: Candidata estudou o 1º ano em

escola filantrópica (FAPAI). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



4 MARIA EDUARDA DA SILVA FERRAZ DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica.

Socioeconômica: Candidata não apresentou o

extrato da aposentadoria do seu pai (pode ser

anexado extrato bancário dos meses de outubro,

novembro e dezembro de 2020, no qual conste a

origem do pagamento da aposentadoria, caso seja

aposentado pelo INSS extrato do beneficio emitido

pelo Aplicativo meu INSS ou pelo próprio INSS

dos meses de outubro, novembro e dezembro de

2020. E se aposentado do serviço público os

contracheques dos meses de outubro, novembro e

dezembro de 2020). Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5
JHENNYFFER VASCONCELOOS DO

NASCIMENTO
DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. E.E.P.: Candidata estudou do 1º ao 3º

ano em escola privada (Centro Educacional Moriá

e CADI - Centro de Aprendizagem e

Desenvolvimento Infantil. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 ALÍCIA LUANA PEREIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Socioeconômica. D.B.: Candidata não anexou a

Certidão de Nascimento, conforme Item 5.1.1 "a"

Edital DDE/JP nº 26/2021. Socioeconômica: As

CTPS anexadas estão incompletas, faltou a seção

do "contrato de trabalho" de ambas. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

7 WESLEY GABRIEL SALES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

D.B.: Candidato não anexou o Histórico Escolar do

Ensino Fundamental, conforme Item 5.1.1 "g" do

Edital DDE/JP nº 26/2021. E.E.P.: Candidato não

anexou o Histórico Escolar do Ensino

Fundamental, conforme Item 5.1.1 "g" do Edital

DDE/JP nº 26/2021, impossibilitando a análise de

Egresso de Escola Pública. Socioeconômica:

candidato informa grupo familiar de 4 pessoas. A

sua documentação e a da sua mãe estão

completas. Não anexou dos outros 2 membros da

família a documentação de comprovação de renda

ou ausência de renda (a partir de 18 anos), de

identificação pessoal e CTPS ou Declaração de

não possuir (a partir de 18 anos). Não atende ao

Edital PRE que parametriza o Processo Seletivo.

Ver as Declarações que estão em Anexo no Edital.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).



Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Informática

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 VICTOR HUGO FEDATTO VASCONCELOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021).

2 GENYALTT SOARES DA SILVA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021).

3 MARCELO JOSE CABRAL DE SOUZA FILHO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021).

4 ERIC DE OLIVEIRA CORREIA LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021).

Candidatos com documentação indeferida

1 MARIA CLARA LINHARES DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental, conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou

anexar Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

2 GABRIEL FERNANDES GOUVÊA DE SÁ DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou o registro das notas do 1º ao 5º ano no

Histórico Escolar do Ensino Fundamental, subitem

5.1.1 alínea "g" do Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021. Anexou o Formulário de

pré-matrícula com assinatura do Responsável

Legal. No entanto, o documento de identificação

do Responsável Legal anexado não corresponde

aos nomes dos parentes da Certidão de

Nascimento (Mãe, Avó). Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 MIGUEL VITOR LOPES FERNANDES GALVÃO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; No Histórico

Escolar do Ensino Fundamental anexado, o

carimbo do Diretor Escolar ficou incompleto e

faltou a assinatura e o carimbo do Secretario

Escolar, subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Informática

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 VITORIA PEREIRA BARBOSA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Documento Oficial de Identificação -

com foto e data de expedição do(a) Responsável,

quando menor de idade, conforme subitem 5.1.1

alínea "b" do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de

2021. No caso, documento do Pai, que foi quem

assinou o formulário de pré-matrícula anexado;

Faltou anexar Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental, conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou

anexar Histórico Escolar do Ensino Fundamental

Completo, conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Não anexou documentação específica para

comprovação como Egresso de Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital Nº 26/2021, de

19 de abril de 2021. Indeferido na análise

Socioeconômica. A inscrição da candidata informa

grupo familiar de 4 pessoas. A sua documentação

está completa mas não anexou a documentação

de comprovação de renda ou ausência de renda

(18 anos ou mais), de identificação pessoal e

CTPS ou Declaração de não possuir (18 anos ou

mais) dos outros 3 membros da família. Foi

anexada uma CTPS que não é possível identificar

a quem pertence. Portanto, não atende ao Edital

que parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações que estão em Anexo no Edital Nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Informática

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 ISABELLI CRISTINE DE SOUZA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; Faltou anexar

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise Egresso de Escola Pública. O Ensino

Fundamental não foi cursado integralmente em

escola pública, conforme subitem 5.2.2 alínea "a"

do Edital de convocação para pré-matrícula.

Cursou do 4º ao 6º ano em Escola Privada (Centro

Educacional Evangelico Missionario Gunnar

Vingren). Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 EMILY KAYLANE DE ASSIS NORBERTO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Certidão de Nascimento ou de

Casamento, conforme subitem 5.1.1 alínea "a" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou

anexar Documento Oficial de Identificação - com

foto e data de expedição do(a) candidato(a) e

do(a) responsável, caso seja menor de idade,

conforme subitem 5.1.1 alínea "b" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou anexar

CPF – Cadastro de Pessoa Física - dispensado

caso conste no documento oficial de identificação

apresentado, conforme subitem 5.1.1 alínea "c" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta

Certidão de quitação eleitoral (www.tse.jus.br) –

obrigatório para maiores de 18 anos, conforme

subitem 5.1.1 alínea "e" do Edital Nº 26/2021, de

19 de abril de 2021; Faltou anexar Certificado de

Conclusão do Ensino Fundamental, conforme

subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº 26/2021, de

19 de abril de 2021; Faltou anexar Histórico

Escolar do Ensino Fundamental Completo,

conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise Egresso de Escola Pública. Não anexou

documentação específica para comprovação como

Egresso de Escola Pública, conforme subitem

5.2.2 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise Socioeconômica. Ausência

de identificação dos membros do grupo familiar.

Caso os membros do grupo familiar tenham mais

de 18 anos, anexar a documentação de renda de

cada um. Verifique o subitem 5.2.3 do Edital Nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 LETÍCIA VITURINO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021. Indeferido na

análise Egresso de Escola Pública. O Ensino

Fundamental não foi cursado integralmente em

escola pública, conforme subitem 5.2.2 alínea "a"

do Edital de convocação para pré-matrícula, Lei nº

12.711/2012e Portaria Normativa MEC nº 18/2012.

Cursou do 1º ao 4º ano em Escola Privada (Centro

Educacional Pequeno Davi). Indeferido na análise

Socioeconômica. Candidata não apresentou

documento de identificação de todos os membros

da família ( RG ou certidão de nascimento dos

outros três membros ) e comprovação de renda

destes três membros da família caso tenham 18

anos ou mais (ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA do Edital Nº

26/2021 de Pré-matricula). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 AFONSO HENRIQUE ALBUQUERQUE VALENTIM DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

O Ensino Fundamental não foi cursado

integralmente em escola pública, em desacordo

com o subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital de

convocação para pré-matrícula. Cursou o 1º ano

em Escola Privada (Centro Educacional Evoluir) e

do 2º ao 9º ano na Escola Dom Adauto. Escolas

conveniadas não se caracterizam como públicas

por não atenderem aos requisitos expressos no

inciso I do caput do art. 19 da lei nº 9.394/1996.

Indeferido na análise Socioeconômica. De acordo

com o edital no item 5.2.3: "Deverá ser

apresentada documentação de TODOS os

membros que compõem o núcleo familiar

responsáveis e dependentes, inclusive menores

de idade; ou seja, todos aqueles que estão

abrigados no mesmo domicílio residencial". O

candidato anexou apenas o documento de renda

da mãe, faltando o do pai. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



5 NYCOLAS FELIPE LIMA DE SOUSA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. A inscrição

do candidato informa um grupo familiar de 5

pessoas mas não anexou a documentação

completa de todos. Não anexou a documentação

de comprovação de renda ou de ausência de

renda e CTPS ou Declaração de não Possuir

CTPS de sua mãe, caso esteja desempregada,

anexar a Declaração de Situação de Desemprego,

a CTPS do pai está incompleta e não anexou os

contracheques. Não atende ao Edital que

parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes nos Anexos do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; conforme subitem

5.2. Verificar subitem 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 JÚLIA EVELIM VIRGINIO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Documento Oficial de Identificação -

com foto e data de expedição do(a) Responsável

Legal, conforme subitem 5.1.1 alínea "b" do Edital

Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou anexar

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise Socioeconômica. Candidata não

apresentou documento de identificação de seus

pais e dos outros dois membros da família. Se os

outros dois membros da família tiverem 18 anos

ou mais é necessário apresentar comprovante de

renda destes. E os contracheques dos pais

referente aos meses de outubro, novembro e

dezembro de 2020. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Informática

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 JHONATA BEZERRA FÉLIX DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021.

Candidatos com documentação indeferida



1 CLARICE SARA DE SOUZA PATRICIO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

O Ensino Fundamental não foi cursado

integralmente em escola pública, conforme

subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021) e conforme exige a lei 12.711/2012

e Portaria MEC nº 18/2012.. Cursou o 1º Ano no

Centro Educacional Arco Íris. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

2 EVELYN MEIRIELLY GUEDES SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Documento Oficial de Identificação -

com foto e data de expedição, conforme subitem

5.1.1 alínea "b" do Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021. Indeferido na análise Egresso de

Escola Pública. O Ensino Fundamental não foi

cursado integralmente em escola pública,

conforme subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital de

convocação para pré-matrícula (Edital Nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021) e conforme exige a lei

12.711/2012 e Portaria MEC nº 18/2012. Cursou o

1º e o 2º ano no Instituto Educacional Shekinah.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; Falta anexar

Documento Oficial de Identificação - com foto e

data de expedição do(a) Responsável, caso seja

menor de idade, conforme subitem 5.1.1 alínea "b"

do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta

anexar Histórico Escolar do Ensino Fundamental

Completo, conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021 (Faltou

assinatura da Secretária Escolar no Histórico

enviado); Falta anexar Certificado de Conclusão

do Ensino Fundamental, conforme subitem 5.1.1

alínea "f" do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de

2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



4 BRENDA BYANCA OLIVEIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; Faltou anexar

Certidão de Nascimento ou de Casamento,

conforme subitem 5.1.1 alínea "a" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta anexar

Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta anexar

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise Egresso de Escola Pública. Não anexou

documentação específica para comprovação como

Egresso de Escola Pública, conforme subitem

5.2.2 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 MARIA ISABEL PEREIRA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; Falta anexar

Documento Oficial de Identificação - com foto e

data de expedição do(a) Responsável, caso seja

menor de idade, conforme subitem 5.1.1 alínea "b"

do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta

anexar Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental, conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Informática

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 KAYCK JESSE DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021.

2 HUGO ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 26/2021, de 19 de

abril de 2021.

Candidatos com documentação indeferida



1 DAVID EMANUEL CALIXTO DANTAS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar Formulário de Pré-matrícula

assinado pelo Responsável Legal, conforme

subitem 2.5 do Edital Nº 26/2021; Falta anexar

Documento Oficial de Identificação - com foto e

data de expedição do(a) Responsável, caso seja

menor de idade, conforme subitem 5.1.1 alínea "b"

do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Não

anexou Histórico Escolar do Ensino Fundamental

Completo. Faltou parte das informações do 7º, 8º e

9º ano, subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Indeferido na

análise Egresso de Escola Pública. Anexou

Histórico Escolar do Ensino Fundamental faltando

informações do 7º, do 8º e do 9º ano. É preciso

anexar Histórico Escolar do Ensino Fundamental

Completo para análise da origem escolar e

comprovação como Egresso de Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital Nº 26/2021, de

19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Informática

Modalidade: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 KAUÃ OTÁVIO SILVA DE ASSIS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Falta Certidão de quitação eleitoral

(www.tse.jus.br) – obrigatório para maiores de 18

anos, conforme subitem 5.1.1 alínea "e" do Edital

Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental,

conforme subitem 5.1.1 alínea "f" do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021; Falta Histórico

Escolar do Ensino Fundamental, conforme

subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº 26/2021, de

19 de abril de 2021. Indeferido na análise Egresso

de Escola Pública. Não anexou documentação

específica para comprovação como Egresso de

Escola Pública, conforme subitem 5.2.2 do Edital

Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Instrumento Musical

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 PEDRO AUGUSTO BARRETO DE LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



2 MICAEL LIMA LOPES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 HELLOIZA HELLEN TARGINO ANDRADE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 ARTHUR GONÇALVES DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5
MARIA JÚLIA DE ALBUQUERQUE ANDRADE

GUERRA
DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 KEMELLY DUARTE GOMES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 ELEN VITÓRIA BELIZÁRIO PAZ DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Candidato(a) não anexou parte do Histórico

Escolar do Ensino Fundamental (frente), conforme

item 5.1 g) do Edital DDE-JP/IFPB nº 26/2021.

Candidato(a) não anexou Documento de

Identificação com foto do responsável legal,

conforme item 2.5 do Edital DDE-JP/IFPB nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Instrumento Musical

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 EMILLY BESERRA DE LIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Candidato(a) anexou histórico escolar incompleto

(falta 1º ano do ensino fundamental - 2012).

Candidato(a) não anexou histórico escolar

completo para análise de escola pública (falta 1º

ano do ensino fundamental - 2012), conforme item

5.2.2 a) do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de

2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 ANTHONY OTÁVIO SOUSA DE BRITO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato(a) estudou

todo o ensino fundamental em escolas da rede

privada de ensino, descumprindo o item 5.2.2 a)

do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021, e

conforme exige a lei 12.711/2012 e Portaria MEC

nº 18/2012. O candidato não anexou documento

de renda do pai e irmã, conforme exigido pelo

edital no item 5.2.3: "Deverá ser apresentada

documentação de TODOS os membros que

compõem o núcleo familiar (responsáveis e

dependentes), inclusive menores de idade; ou

seja, todos aqueles que estão abrigados no

mesmo domicílio residencial" Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

3 SABRYNA MYRELLA GUEDES SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica, de

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Candidato(a) não anexou Documento de

Identificação com foto do responsável legal nem

formulário de pré-matrícula assinado pelo

responsável, conforme item 2.5 do Edital Nº

26/2021, de 19 de abril de 2021. Candidato(a)

anexou Histórico Escolar do Ensino Fundamental

incompleto (falta 9º ano - 2020). No formulário a

candidata informa um grupo familiar de 4 pessoas,

mas não anexou a documentação de identificação

pessoal do pai, da mãe e do outro membro da

família e de comprovação de renda ou de

ausência de renda e CTPS ou Declaração de não

Possuir CTPS da mãe e do outro membro da

família, caso estejam desempregados, anexar a

Declaração de Situação de Desemprego. Não

atende ao Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de

2021, subitem 5.2.3, que parametriza o Processo

Seletivo. Ver as Declarações constantes nos

Anexos do Edital. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Instrumento Musical

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 JENIFFER MONIQUE SANTOS SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica e

de Egresso de Escola Pública. Candidata anexou

Histórico Escolar incompleto com apenas 7 anos e

não anexou Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental, conforme item 5.1.1 f) e 5.1.1 g) do

Edital DDE-J/IFPB nº 26/2021. Candidata não

anexou Histórico Escolar completo para análise de

escola pública, conforme 5.2.2 a) do Edital

DDE-J/IFPB nº 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Instrumento Musical

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 ANA VITÓRIA SILVA OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica.

Candidata anexou Histórico e Certificado do

Ensino Fundamental incompletos (com recortes).

É necessário digitalizar os documentos de forma

legível e na sua totalidade (frente e verso), pois

documentos ilegíveis e/ou incompletos não serão

validados em nenhuma hipótese. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

2
MARIA EDUARDA SOARES DOMINGOS DOS

SANTOS
DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica e

Egresso de Escola Pública Candidato(a) anexou

Histórico Escolar incompleto (falta 1º ano - 2012),

conforme item 5.1.1 g) do Edital DDE-JP/IFPB nº

26/2021. Candidato(a) estudou 2º ano do ensino

fundamental em escola da rede privada de ensino,

descumprindo o item 5.2.2 a) do Edital

DDE-JP/IFPB nº 26/2021. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 ISABELLI FERREIRA DA SILVA SOUZA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica

Candidato(a) não anexou formulário de

pré-matrícula assinado pelo(a) responsável legal,

conforme item 2.5 do Edital DDE-JP/IFPB nº

26/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Instrumento Musical

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 JOÃO ALBINO BARBOSA NETO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica e

de Egresso de Escola Pública. Faltou anexar

Certidão de Nascimento, conforme item 5.1.1 a)

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021 Faltou

anexar formulário assinado pelo responsável legal,

conforme item 2.5 Edital Nº 26/2021, de 19 de abril

de 2021 Estudou todo o ensino fundamental em

Escolas da rede privada de ensino, o que está em

desacordo com o item 5.2.2 a) Edital Nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021 Edital nº 26/2021 e

conforme exige a lei 12.711/2012 e Portaria MEC

nº 18/2012. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 EMANUEL SANTANA DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 BRUNO RIAN BATISTA CONFESSOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica.

Faltou anexar o Formulário de pré-matrícula

assinado pelo responsável legal, conforme item

2.5 do Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 EMILLY GABRIELLY SANTANA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferida nas análises de Documentação básica

e de Egresso de Escola Pública. Faltou anexar a

cópia do Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental conforme item 5.1.1 alínea "f" do

Edital DDE/JP nº 26/2021. Faltou anexar a cópia

da frente do RG da candidata conforme item 5.1.1

alínea "b" do Edital DDE/JP nº 26/2021. O

Histórico Escolar anexado possui pontos ilegíveis,

em desconformidade com o item item 5.1.1 alínea

"g" do Edital DDE/JP nº 26/2021. A Certidão de

nascimento possui pontos ilegíveis, em

desconformidade com o item item 5.1.1 alínea "a"

do Edital DDE/JP nº 26/2021. A candidata cursou

o 1° ano do ensino fundamental em escola privada

em desacordo com o item 5.2.2 do Edital DDE/JP

nº 26/2021 e conforme exige a lei 12.711/2012 e

Portaria MEC nº 18/2012. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 JOÃO GABRIEL MENESES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido nas análises de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato cursou do

2° ao 7° ano do Ensino Fundamental em escola

privada em desacordo com o item 5.2.2 alínea "a"

do Edital Nº 26/2021 e conforme exige a lei

12.711/2012 e Portaria MEC nº 18/2012. Além

disso, falta no Histórico Escolar as informações

referentes à escola onde o candidato cursou o 1°

ano do Ensino Fundamental, em desacordo com o

item 5.2.2 do Edital Nº 26/2021. A declaração de

renda apresentada não possui assinatura do

declarante; além disso, as testemunhas da

declaração de renda fazem parte da composição

familiar em desconformidade com o item 5.2.3 do

Edital Nº 26/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 MARJORIE FERREIRA DOS PRAZERES RAMOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido nas análises de Documentação básica

e Socioeconômica. Faltou anexar o Documento

Oficial de Identificação com foto do(a) responsável

pela candidata previsto no item 5.1.1 alínea "b" do

Edital DDE/JP nº 26/2021. Além disso, a candidata

não apresentou documento de identificação de

seis membros da sua família (RG ou certidão de

nascimento) e comprovante de renda de todos os

membros de sua família com 18 anos ou mais,

com exceção de sua mãe que já consta, em

desconformidade com o item 5.2.3 do Edital

DDE/JP nº 26/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 JEFFERSON SANTOS BRAZ DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido nas análises de Documentação básica,

de Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Faltou anexar os seguintes documentos: a)

Certidão de Nascimento; b) Documento Oficial de

Identificação com foto e data de expedição do(a)

candidato(a) e do(a) responsável pelo menor de

idade; c) CPF – Cadastro de Pessoa Física; g)

Histórico Escolar do Ensino Fundamental,

previstos no item 5.1.1 alíneas "a", "b", "c" e "g" do

Edital DDE/JP nº 26/2021. Não foi possível realizar

a análise de Egresso de Escola Pública, pois o

candidato não anexou o Histórico Escolar do

Ensino Fundamental conforme exigido no item

5.2.2 do Edital DDE/JP nº 26/2021. Faltou a

documentação comprobatória (identificação e

renda) dos membros informados na composição

familiar do formulário de pré-matrícula, conforme

especificado no item 5.2.3 do Edital Nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 ÁLVARO DAVID DA SILVA DANTAS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 DAVI BARBOZA ARAÚJO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. Candidato cursou o 1° ano do Ensino

Fundamental em escola privada em desacordo

com o item 5.2.2 alínea "a" do Edital Nº 26/2021,

de 19 de abril de 2021 e conforme exige a lei

12.711/2012 e Portaria MEC nº 18/2012.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).
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