
NOME GRUPO SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO

ALESSANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA 1-A2 INELEGÍVEL

Formulário de comprovação de renda e de apuração de renda (ambos estão disponibilizados no 

site da organizadora do concurso) e comprovante e/ou declaração de recebimento ou INELEGÍVEL 

de pensão alimentícia.

BEATRIZ MACEDO MONTEIRO 1-A4 INELEGÍVEL
CPF da Sra. Clarice da Silva e comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano em 

escolas públicas.

CARLOS EDUARDO LIMA LANDI DUARTE 1-A2 INELEGÍVEL
Autodeclaração de raça (disponibilizado no Edital na pg 25) e a pg n.14 da carteira de trabalho da 

responsável.

CLARISSA BRÍGIDA NASCIMENTO DE ASSIS 1-A2 INELEGÍVEL

Autodeclaração de raça (disponível na pág. 25 do Edital), formulário de apuração de renda e de 

comprovação de renda (ambos estão disponibilizados no site da organizadora do concurso), 

carteira profissional dos pais e da irmã de 18 anos (folha do retrato, identificação civil e página do 

contrato de trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco), declaração do 

próprio punho renda ou INELEGÍVEL dos pais e da irmã de 18anos, RG e CPF dos pais e dos irmãos. 

ÉRIKA MARTINS MORAES 1-A2 INELEGÍVEL

Formulário de apuração de renda e de comprovação de renda (ambos estão disponibilizados no 

site da organizadora do concurso), comprovante e/ou declaração de recebimento ou INELEGÍVEL 

de pensão alimentícia, declaração do próprio punho da responsável de INELEGÍVEL possuir renda e 

de custear as despesas do neto e comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano 

em escolas públicas.

GIOVANNA MARTINS DE SOUZA 1-A2 ELEGÍVEL SEM PENDÊNCIA DOCUMENTAL

GISELLE CÂNDIDO DOS SANTOS 1-A2 INELEGÍVEL
Comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano em escolas públicas e comprovante 

e/ou declaração de recebimento ou INELEGÍVEL de pensão alimentícia.
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JOÃO MARCOS BARBOSA JOAQUIM 1-A2 INELEGÍVEL

RG, CPF, carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e página do contrato de 

trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco), apresentação dos três últimos 

contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio punho em caso de emprego 

informal constando a média de renda mensal ou de desemprego das irmãs maiores de 18 anos, RG 

e CPF da irmã de 16 anos e declaração do próprio punho da Sra Etelvina que INELEGÍVEL possui 

renda.

JOÃO VICTOR RANGEL DOS SANTOS SILVA 1-A2 INELEGÍVEL

Formulário de apuração de renda e de comprovação de renda (ambos estão disponibilizados no 

site da organizadora do concurso), carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e 

página do contrato de trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco) 

apresentação dos três últimos contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio 

punho em caso de emprego informal constando a média de renda mensal ou de desemprego da Sra 

Alessandra e do Sr. Cleudomar.

JULIANA SILVA DOS ANJOS MACEDO 1-A2 ELEGÍVEL Ficha de comprovação de renda a ser preenchida no dia que vier efetivar a matrícula.

KAREN CRISTINA GOMES DA SILVA 1-A2 INELEGÍVEL

CPF da Sra Rosemere, RG, CPF, carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e página 

do contrato de trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco) apresentação 

dos três últimos contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio punho em caso 

de emprego informal constando a média de renda mensal ou de desemprego da Sra Karina. 

Comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano em escolas públicas.

LARA MIRANDA DA SILVA 1-A2 INELEGÍVEL

Carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e página do contrato de trabalho, se 

tiver assinatura também a página posterior em branco) apresentação dos três últimos 

contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio punho em caso de emprego 

informal constando a média de renda mensal ou de desemprego dos Srs Paulo César e Cláudia 

Miranda e comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano em escolas públicas.

LILIANNA DE OLIVEIRA DO AMARAL DE LIMA 1-A2 INELEGÍVEL

Autodeclaração de raça (disponível na pág. 25 do Edital), formulário de apuração de renda e de 

comprovação de renda (ambos estão disponibilizados no site da organizadora do concurso), RG, 

CPF e espelho da aposentadoria do pai e contracheques atualizados da mãe.

LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 1-A4 INELEGÍVEL

Carteira profissional (página do contrato de trabalho, se tiver assinatura também a página 

posterior em branco) da Sra Maria Aparecida e declaração do Imposto de Renda do Sr. Pascasio 

José.

PATRICK NASCIMENTO PARREIRA DE SOUZA 1-A4 INELEGÍVEL

RG, CPF e Carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e página do contrato de 

trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco) apresentação dos três últimos 

contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio punho em caso de emprego 

informal ou autônomo constando a média de renda mensal ou declaração de desemprego dos Srs 

Marcílio e Patrícia, comprovante de residência e RG, CPF ou Certidão de nascimento do Kauã. 

Comprovação que tenha cursado integralmente do 1º ao 9º ano em escolas públicas.

RAIANARA SILVA SANTOS FIDELIS 1-A2 ELEGÍVEL SEM PENDÊNCIA DOCUMENTAL.



SAMUEL GUILHERME EUFRAZIO DE PAULO 1-A2 INELEGÍVEL

RG, CPF e Carteira profissional (folha do retrato, identificação civil e página do contrato de 

trabalho, se tiver assinatura também a página posterior em branco) apresentação dos três últimos 

contracheques em caso de emprego formal, declaração do próprio punho em caso de emprego 

informal ou autônomo constando a média de renda mensal ou declaração de desemprego do Sr. 

Alexandro Carvalho; Carteira profissional ( página do contrato de trabalho, se tiver assinatura 

também a página posterior em branco) da Sra Catilene e RG, CPF e espelho do BPC da menor 

Analice.

THAWA DOS SANTOS BARCELLOS 1-A2 INELEGÍVEL

Carteira profissional (página do contrato de trabalho, se tiver assinatura também a página 

posterior em branco) da Sra Elaine Cristina e comprovante e/ou declaração de recebimento ou 

INELEGÍVEL de recebimento de pensão alimentícia.

Flávio Francelino Jordão ELEGÍVELas 2-B2 INELEGÍVEL INELEGÍVEL apresentou Histórico de Ensino Fundamental em Escola Pública; 

João Victor Freitas Ferreira 2-B2 ELEGÍVEL -

Larissa Maturano Barreto 2-B2 ELEGÍVEL -

Marianny Pontes do Nascimento 2-B2 ELEGÍVEL -

Marlon Ribeiro da Silva 2-B2 ELEGÍVEL -

Milena de Oliveira Sant’Anna 2-B2 ELEGÍVEL -

Amanda da Conceição Alonso 2-B4 ELEGÍVEL -


