
EDITAL Nº 111/2022 – CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE PROEJA

CURSO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO

Nome do Candidato Justificativa Justificativa 

44 SANDRA DA SILVA AA2-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------
41 RODRIGO SANTOS PESSOA ATANAZIO AA2-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------
35 PAULO SÉRGIO DE SOUZA NEVES AA2-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------

33 NATHÁLIA DE MATOS ARAÚJO AA1-PPI-SD ACEITO -------------- RECUSADO

28 LUCAS FREITAS DA SILVA AA2-PPI-SD RECUSADO ACEITO --------------

26 LAYS PEREIRA AA1-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------
25 LAURAIDES DOS SANTOS BORGES AA1-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------

29 LUCAS OLIVEIRA AMORIM AA1-PPI-SD ACEITO -------------- RECUSADO

6 DAVY RONALD RIBEIRO BALDI AA2-PPI-SD ACEITO -------------- ACEITO --------------

RESULTADO PRELIMINAR DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO AFIRMATIVA (COTAS) E DA HETEROIDENTIFICAÇÃO (ENTREVISTA)

Nº do 
sorteio

Modalidade de 
Concorrência

Parecer 
(Análise da 

documentaç
ão de cotas)

Parecer  
(Entrevista)

Não compareceu à 
entrevista

Faltou apresentar: Autodeclaração étnico-
racial (Anexo IV) e histórico do ensino 

fundamental ou declaração de conclusão de 
TODO o ensino fundamental em escola 

pública, conforme modelo do anexo XI do 
edital.

Não compareceu à 
entrevista



32 MARIA ISADORA ALVES PEREIRA AA1-PPI-SD RECUSADO ACEITO --------------

Faltou apresentar: ▪ Documentos exigidos 
no ANEXO III (Comprovação da Renda 

Familiar); - Inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, com as informações atualizadas. 
Caso o candidato não possua CadÚnico, 

deverá apresentar a Documentação exigida 
conforme quadros do item 2. 2. do edital: - 
Documentos pessoais (CPF, registro civil);  - 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), entregue em 2022, completa, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, de todas as 
pessoas maiores de 18 anos do grupo 

familiar. Caso não possua, ANEXAR 
declaração retirada no site da receita 

federal, endereço: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Serv
icos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp   
· Documentação de acordo com a situação 

empregatícia dos membros da família. 
Verifique no anexo III do edital. ▪ ANEXO IV 
(Autodeclaração étnico-racial – CANDIDATO 
preto ou pardo); ▪ ANEXO VI (Formulário de 
composição da renda familiar); ▪ Histórico 
Escolar do Ensino Fundamental cursado 
integralmente em escola pública, OU ▪ 

Declaração de Conclusão de Ensino 
Fundamental cursado integralmente em 

escola pública, conforme modelo do ANEXO 
XI, devidamente assinado pelas autoridades 

competentes OU com assinatura digital e 
código de verificação e validação da 

assinatura.



20 HERLLON MIGUEL RODRIGUES AA1-OE-SD RECUSADO -------------- --------------

Faltou apresentar: ▪ Documentos exigidos 
no ANEXO III (Comprovação da Renda 

Familiar); - Inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, com as informações atualizadas. 
Caso o candidato não possua CadÚnico, 

deverá apresentar a Documentação exigida 
conforme quadros do item 2. 2. do edital: - 
Documentos pessoais (CPF, registro civil);  - 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), entregue em 2022, completa, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, de todas as 
pessoas maiores de 18 anos do grupo 

familiar. Caso não possua, ANEXAR 
declaração retirada no site da receita 

federal, endereço: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Serv
icos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp   
· Documentação de acordo com a situação 

empregatícia dos membros da família. 
Verifique no anexo III do edital.  ▪ ANEXO VI 

(Formulário de composição da renda 
familiar); ▪ Histórico Escolar do Ensino 

Fundamental cursado integralmente em 
escola pública, OU ▪ Declaração de 

Conclusão de Ensino Fundamental cursado 
integralmente em escola pública, conforme 

modelo do ANEXO XI, devidamente 
assinado pelas autoridades competentes 

OU com assinatura digital e código de 
verificação e validação da assinatura.



7 DAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA AA1-PPI-SD RECUSADO RECUSADO

Faltou apresentar: ▪ Documentos exigidos 
no ANEXO III (Comprovação da Renda 

Familiar); - Inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, com as informações atualizadas. 
Caso o candidato não possua CadÚnico, 

deverá apresentar a Documentação exigida 
conforme quadros do item 2. 2. do edital: - 
Documentos pessoais (CPF, registro civil);  - 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), entregue em 2022, completa, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, de todas as 
pessoas maiores de 18 anos do grupo 

familiar. Caso não possua, ANEXAR 
declaração retirada no site da receita 

federal, endereço: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Serv
icos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp   
· Documentação de acordo com a situação 

empregatícia dos membros da família. 
Verifique no anexo III do edital. ▪ ANEXO IV 
(Autodeclaração étnico-racial – CANDIDATO 
preto ou pardo); ▪ ANEXO VI (Formulário de 
composição da renda familiar); ▪ Histórico 
Escolar do Ensino Fundamental cursado 
integralmente em escola pública, OU ▪ 

Declaração de Conclusão de Ensino 
Fundamental cursado integralmente em 

escola pública, conforme modelo do ANEXO 
XI, devidamente assinado pelas autoridades 

competentes OU com assinatura digital e 
código de verificação e validação da 

assinatura.

Não compareceu à 
entrevista



14 ELLEN WHITE DE JESUS DOS SANTOS AA1-PPI-SD RECUSADO ACEITO --------------
10 DELCIANA SANTANA JUSTINO AA1-OE-SD ACEITO -------------- -------------- --------------

Faltou apresentar histórico do ensino 
fundamental ou delcaração de conclusão de 

TODO o ensino fundamental em escola 
pública, conforme modelo do anexo XI do 

edital.


	Serra

