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Remanejamento Edital Nº 07, de 26 de Junho de 2017 

 

Os resultados abaixo estão de acordo com o item 2.3 do presente edital que rege os critérios para o remanejamento de 

candidatos. 

 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Logística - Vespertino 

Grupo de Concorrência C (Grupo C – As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e  

cinquenta centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI); e IV – estudantes       

que NÃO sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

5 ANDRÉ DA SILVA CORDEIRO 16/02/1999 6 8 14  
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CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Logística - Vespertino 

Grupo de Concorrência E (Grupo E - As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e 

cinquenta centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que NÃO se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI); e IV –  

estudantes que NÃO sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

         6                 Taís de Souza Menezes                                          08/12/1995                       8                                                                 4                                                               12 

 
        7                  José Izaac da Silva Pereira                                      06//061996                        8                                                                4                                                                12



PROCESSO SELETIVO 2017 / 4 - IF Sertao PE 

Processado em: 17/07/2017 15:41 Página 1 de 1 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Logística - Vespertino 

Grupo de Concorrência G (Grupo G - As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta 

centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI);e IV – estudantes que NÃO   

sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

        3                         Saulo dos Santos Feitosa                                 01/04/1989                      8                                                                    2                                                              10                                         

 
        4                         Jessica Michelle de Sousa Santos                      27/01/1998                      4                                                                   4                                                               8
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CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Refrigeração e Climatização - Noturno 

Grupo de Concorrência C (Grupo C – As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e  

cinquenta centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI); e IV – estudantes       

que NÃO sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

6 Carlos Daniel dos Santos 16/06/1992 8 6 14  

9 Josimar de Carvalho Barros 06/02/1991 6 8 14  
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CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Refrigeração e Climatização - Noturno 

Grupo de Concorrência E (Grupo E - As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e 

cinquenta centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que NÃO se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI); e IV –  

estudantes que NÃO sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

7 Rafael Galdino da Silva Riveiro 29/01/1991 4 10 14 

 

 

       9                 Thiago Barbosa Santos                                                15/09/1987                         4                                                        8                                                           12                                    
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CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CAMPUS SERRA TALHADA 

MODALIDADE 2ª ENTRADA: TÉCNICO SUBSEQUENTE (PÓS-MÉDIO) 

Curso Técnico em Refrigeração e Climatização - Noturno 

Grupo de Concorrência G (Grupo G - As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham obtido 

certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino; e II – estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.405,50 per capita (hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta 

centavos), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI);e IV – estudantes que NÃO   

sejam pessoas com deficiência.) 
 

 

CLASS. 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

NASCIMENTO 

PROVA OBJETIVA  

TOTAL FINAL 

 

SITUAÇÃO Linguagens Matemática e suas tecnologias 

Língua Portuguesa Matemática 

9 Cícero Carlos da Silva 27/11/1997 4 6 10  

    10            Guilherme Soares de Andrade                                  30/09/1994                     2                                                          4                                                     6 
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