
Listagem de Resultados da 1ª chamada – PROEJA 

CANDIDATO SITUAÇÃO 

PROEJA 

L1 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Baixa Renda 

GEOVANI DE PAULA FELIX  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental 
cursado integralmente em escola pública; Formulário 
Socioeconômico; Certidão de casamento ou declaração 
de união estável; Certidão de nascimento de todos os 
membros do grupo familiar menores de 18 anos; Extrato 
do CadÚnico, obtido nos CRAS das Prefeituras 
Municipais, com o Número de Identificação Social (NIS) 
do candidato e dos componentes do grupo família; Cópia 
dos contracheques dos últimos três meses anteriores à 
data de inscrição no Processo Seletivo relativos aos 
meses de junho, julho e agosto de 2019, referentes a 
todas as atividades remuneradas (conforme item 3.2.1 do 
Manual do Candidato); Comprovação de Composição e 
Renda Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no 
nome do candidato ou responsável: Cópia de conta de 
água, luz ou telefone atualizada, ou Declaração de 
Moradia conforme Manual do Candidato; Extratos 
bancários que mostrem dados relativos aos últimos três 
meses anteriores à data de inscrição no Processo 
Seletivo (meses de junho, julho e agosto de 2019); 
Comprovante de CPF ou da situação cadastral no CPF 
de todos os membros do grupo familiar; Cópia da 
Carteira de Trabalho de todos os membros do Grupo 
Familiar maiores de 14 anos ou Declaração de que não 
possui o documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 

SAMUEL HENRIQUE FLORES 
SCHVARBORN  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Formulário Socioeconômico 
(páginas 1, 2, 3 e 4); Contracheques dos meses de 
junho, julho e agosto de 2019; Extratos bancários dos 
meses de junho, julho e agosto de 2019. 



DAIANE NASCIMENTO DA SILVA  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental 
cursado integralmente em escola pública; Formulário 
Socioeconômico; Certidão de casamento ou declaração 
de união estável; Certidão de nascimento de todos os 
membros do grupo familiar menores de 18 anos; Extrato 
do CadÚnico, obtido nos CRAS das Prefeituras 
Municipais, com o Número de Identificação Social (NIS) 
do candidato e dos componentes do grupo família; Cópia 
dos contracheques dos últimos três meses anteriores à 
data de inscrição no Processo Seletivo relativos aos 
meses de junho, julho e agosto de 2019, referentes a 
todas as atividades remuneradas (conforme item 3.2.1 do 
Manual do Candidato); Comprovação de Composição e 
Renda Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no 
nome do candidato ou responsável: Cópia de conta de 
água, luz ou telefone atualizada, ou Declaração de 
Moradia conforme Manual do Candidato; Extratos 
bancários que mostrem dados relativos aos últimos três 
meses anteriores à data de inscrição no Processo 
Seletivo (meses de junho, julho e agosto de 2019); 
Comprovante de CPF ou da situação cadastral no CPF 
de todos os membros do grupo familiar; Cópia da 
Carteira de Trabalho de todos os membros do Grupo 
Familiar maiores de 14 anos ou Declaração de que não 
possui o documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 

CELIA MARIA DIAS DE QUEVEDO  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: 1 foto 3x4; Formulário 
Socioeconômico; Certidão de casamento ou declaração 
de união estável; Certidão de nascimento de todos os 
membros do grupo familiar menores de 18 anos; Extrato 
do CadÚnico, obtido nos CRAS das Prefeituras 
Municipais, com o Número de Identificação Social (NIS) 
do candidato e dos componentes do grupo família; Cópia 
dos contracheques dos últimos três meses anteriores à 
data de inscrição no Processo Seletivo relativos aos 
meses de junho, julho e agosto de 2019, referentes a 
todas as atividades remuneradas (conforme item 3.2.1 do 
Manual do Candidato); Comprovação de Composição e 
Renda Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no 
nome do candidato ou responsável: Cópia de conta de 
água, luz ou telefone atualizada, ou Declaração de 
Moradia conforme Manual do Candidato; Extratos 
bancários que mostrem dados relativos aos últimos três 
meses anteriores à data de inscrição no Processo 
Seletivo (meses de junho, julho e agosto de 2019); 
Comprovante de CPF ou da situação cadastral no CPF 
de todos os membros do grupo familiar; Cópia da 
Carteira de Trabalho de todos os membros do Grupo 
Familiar maiores de 14 anos ou Declaração de que não 
possui o documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 



TIONES DE PAULA ROSA  Matrícula Confirmada 

GABRIEL ILHA DA ROSA 
RODRIGUES  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Cópia da CTPS atualizada 
de todos os membro dos membros do grupo familiar com 
as seguintes páginas: páginas da identificação, contrato 
de trabalho assinado, próxima página da CTPS em 
branco, páginas das observações OU declaração de que 
não possui CTPS, com a assinatura de duas 
testemunhas; Para os declarantes de Imposto de Renda, 
cópia da declaração e do recibo de entrega referente ao 
ano calendário de 2019, exercício 2018; Extratos 
bancários de todas as contas dos meses de junho, julho 
e agosto de 2019 de todos os membros do grupo familiar 
que possuem conta corrente em agência bancária; 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) 
fornecido pelo INSS; Extratos do INSS para 
aposentados. 

JOAQUIM PEDRO GODOY COSTA  Matrícula Confirmada 

GABRIEL RODRIGUES DOS 
SANTOS  

INDEFERIDA. Candidato cursou parte do Ensino 
Fundamental em Escola Privada, não se enquadrando, 
portanto, na cota. 

SUSANA DA SILVA  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Formulário Socioeconômico; 
Certidão de casamento ou declaração de união estável; 
Certidão de nascimento de todos os membros do grupo 
familiar menores de 18 anos; Extrato do CadÚnico, 
obtido nos CRAS das Prefeituras Municipais, com o 
Número de Identificação Social (NIS) do candidato e dos 
componentes do grupo família; Cópia dos contracheques 
dos últimos três meses anteriores à data de inscrição no 
Processo Seletivo relativos aos meses de junho, julho e 
agosto de 2019, referentes a todas as atividades 
remuneradas (conforme item 3.2.1 do Manual do 
Candidato); Comprovação de Composição e Renda 
Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no nome 
do candidato ou responsável: Cópia de conta de água, 
luz ou telefone atualizada, ou Declaração de Moradia 
conforme Manual do Candidato; Extratos bancários que 
mostrem dados relativos aos últimos três meses 
anteriores à data de inscrição no Processo Seletivo 
(meses de junho, julho e agosto de 2019); Comprovante 
de CPF ou da situação cadastral no CPF de todos os 
membros do grupo familiar; Cópia da Carteira de 
Trabalho de todos os membros do Grupo Familiar 
maiores de 14 anos ou Declaração de que não possui o 
documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 



JOMAR DOS SANTOS NETO  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Cópia de Comprovante de 
quitação militar; Formulário Socioeconômico; Certidão de 
casamento ou declaração de união estável; Certidão de 
nascimento de todos os membros do grupo familiar 
menores de 18 anos; Extrato do CadÚnico, obtido nos 
CRAS das Prefeituras Municipais, com o Número de 
Identificação Social (NIS) do candidato e dos 
componentes do grupo família; Cópia dos contracheques 
dos últimos três meses anteriores à data de inscrição no 
Processo Seletivo relativos aos meses de junho, julho e 
agosto de 2019, referentes a todas as atividades 
remuneradas (conforme item 3.2.1 do Manual do 
Candidato); Comprovação de Composição e Renda 
Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no nome 
do candidato ou responsável: Cópia de conta de água, 
luz ou telefone atualizada, ou Declaração de Moradia 
conforme Manual do Candidato; Extratos bancários que 
mostrem dados relativos aos últimos três meses 
anteriores à data de inscrição no Processo Seletivo 
(meses de junho, julho e agosto de 2019); Comprovante 
de CPF ou da situação cadastral no CPF de todos os 
membros do grupo familiar; Cópia da Carteira de 
Trabalho de todos os membros do Grupo Familiar 
maiores de 14 anos ou Declaração de que não possui o 
documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 

MIRAMAR DA SILVA LOPES  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Formulário Socioeconômico; 
Certidão de casamento ou declaração de união estável; 
Certidão de nascimento de todos os membros do grupo 
familiar menores de 18 anos; Extrato do CadÚnico, 
obtido nos CRAS das Prefeituras Municipais, com o 
Número de Identificação Social (NIS) do candidato e dos 
componentes do grupo família; Cópia dos contracheques 
dos últimos três meses anteriores à data de inscrição no 
Processo Seletivo relativos aos meses de junho, julho e 
agosto de 2019, referentes a todas as atividades 
remuneradas (conforme item 3.2.1 do Manual do 
Candidato); Comprovação de Composição e Renda 
Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no nome 
do candidato ou responsável: Cópia de conta de água, 
luz ou telefone atualizada, ou Declaração de Moradia 
conforme Manual do Candidato; Extratos bancários que 
mostrem dados relativos aos últimos três meses 
anteriores à data de inscrição no Processo Seletivo 
(meses de junho, julho e agosto de 2019); Comprovante 
de CPF ou da situação cadastral no CPF de todos os 
membros do grupo familiar; Cópia da Carteira de 
Trabalho de todos os membros do Grupo Familiar 
maiores de 14 anos ou Declaração de que não possui o 
documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 



JONATAS DOS SANTOS SOUZA  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Formulário Socioeconômico; 
Certidão de casamento ou declaração de união estável; 
Certidão de nascimento de todos os membros do grupo 
familiar menores de 18 anos; Extrato do CadÚnico, 
obtido nos CRAS das Prefeituras Municipais, com o 
Número de Identificação Social (NIS) do candidato e dos 
componentes do grupo família; Cópia dos contracheques 
dos últimos três meses anteriores à data de inscrição no 
Processo Seletivo relativos aos meses de junho, julho e 
agosto de 2019, referentes a todas as atividades 
remuneradas (conforme item 3.2.1 do Manual do 
Candidato); Comprovação de Composição e Renda 
Familiar Per Capita; Comprovante de Moradia no nome 
do candidato ou responsável: Cópia de conta de água, 
luz ou telefone atualizada, ou Declaração de Moradia 
conforme Manual do Candidato; Extratos bancários que 
mostrem dados relativos aos últimos três meses 
anteriores à data de inscrição no Processo Seletivo 
(meses de junho, julho e agosto de 2019); Comprovante 
de CPF ou da situação cadastral no CPF de todos os 
membros do grupo familiar; Cópia da Carteira de 
Trabalho de todos os membros do Grupo Familiar 
maiores de 14 anos ou Declaração de que não possui o 
documento (com assinatura de 2 testemunhas), 
conforme Manual do Candidato. 

L2 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Baixa Renda - PPI 

GLAUCIA XAVIER DOS SANTOS 
ROSSI  

INDEFERIDA. Documentação não recebida. 

LUCIANO DA LUZ  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Página 4 do formulário 
socioeconômico; Matrícula em análise. Aguardando 
entrega de histórico escolar e certificado de 
conclusão do Ensino Fundamental até dia 28/02/2020. 

NÍCOLAS DE FREITAS AZAMBUJA  INDEFERIDA. Documentação não recebida. 

L5 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Independente Renda 

JANIA MARA DA SILVA MORAES  Matrícula Confirmada 

RAYANE MARA DA SILVA MORAES  Matrícula Confirmada 

ANDERLUCIO DE AVILA DE LIMA  INDEFERIDA. Documentação não recebida. 

L6 - Ensino Fundamental em Escola Pública - Independente Renda - PPI 

EDUARDO PAZ DA SILVA  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Autodeclaração étnico-racial; 
ENTREVISTA para verificação da declaração étnico-
racial no dia 22/01/2020, às 9h, no CTISM. 



AC - Ampla Concorrência 

LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA  
INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: 1 foto 3x4. 

VANDERLEI DUTRA PIMENTA  Matrícula Confirmada 

EDILEIDE DOS SANTOS  
Matrícula em análise. Aguardando entrega de 
histórico escolar e certificado de conclusão do 
Ensino Fundamental até dia 28/02/2020. 

GUILHERME MENEZES  

INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Cópia da Certidão de 
Nascimento; Cópia do Comprovante de vacina 
antitetânica; Histórico Escolar e Certificado de Conclusão 
do Ensino Fundamental; Cópia do Título eleitoral. 

WLADIMIR LEITE FERREIRA  Matrícula Confirmada 

MIGUEL ANGELO MARINS SIPPEL  Matrícula Confirmada 

BRUNA DOS SANTOS AVILA  Matrícula Confirmada 

TIAGO BRUM CENTENO  Matrícula Confirmada 

WILKER PINTO GONÇALVES  
INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Cópia da Certidão de 
Nascimento. 

VINÍCIOS ALVES FREITAS  
INDEFERIDA. Prazo para recurso de 21/01/2020 a 
22/01/2020. Complementar: Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental. 

GUILHERME DA ROSA HECHT  INDEFERIDA. Documentação não recebida. 

JOÃO MARCOS BORGES DE 
MENEZES  

Matrícula Confirmada 

PAULO RICARDO SILVA DE 
MEDEIROS  

INDEFERIDA. Documentação não recebida. 

 

 


