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NOME CURSO MODALIDADE
RESULTADO

GABRIEL PEREIRA

DA SILVA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

LISYANNE SATELIS

DOS SANTOS

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

SIMEAO BARBOSA

COSTA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

INDEFERIDO



RODRIGO ANTUNES

XAVIER

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

INDEFERIDO

ANA CLARA PAZ

OLIVEIRA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

A 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).

DEFERIDO

MATEUS RUAN DA

SILVA GONZAGA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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)

DEFERIDO

IGOR AGOSTINHO

DE SOUZA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

INDEFERIDO

MARIA VITORIA DE

LIMA BATISTA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

BRUNA ALVES

CABRAL

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO



MARCELO CONRADO

DOS SANTOS

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

INDEFERIDO

STHEFANE CAUANE

DOS SANTOS

SANTANA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

ANDREIA DA SILVA

ALMEIDA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

INDEFERIDO

VILSOMAR BATISTA

DA SILVA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

CAMILA

RODRIGUES LAURA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

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).

DEFERIDO

JUCIENIO DE

SOUZA MAIA

Gestão da

Tecnologia da

Informação

Candidatos com deficiência

autodeclarados pretos,

pardos ou indígenas, que

tenham 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)

INDEFERIDO
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