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RESULTADO FINAL 

Ação 1: 
REVIMAT : 

Revisão de 

conteúdos 

matemáticos 

 

 

 

 

Adriano Veiga 

de Oliveira, 

Ivanete Batista 

dos Santos: 

ivanetebs@uol.c

om.br; Paulo de 

Souza Rabelo 

Até 03 meses, 

podendo ser 

renovado por 

igual período 

Remunerada 

ADIONELLE 

SANTOS 

CASTRO 

201800041491 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos. 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

AGDA MARIA 

RAMOS DE 

JESUS SANTANA 

 

201800042200 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

Recurso: Indeferido. 

Motivo: Perda de prazo 

para declaração de 

vulnerabilidade, 

conforme edital.  

 
 
 

REPROVADO 

Remunerada 

ALESSANDRA 

PINHEIRO DOS 

SANTOS 

 

201600044371 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 



Remunerada 

AMÉRICO DOS 

PASSOS NETO 

 

201800041508 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 
 

APROVADO 

Remunerada 

ANGELINA 

RODRIGUES 

SANTIAGO 

 

201800041526 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 
 

APROVADA 

Remunerada 

ANNA VICTORIA 

DE OLIVEIRA 

BOMFIM 

 

201600141141 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 
 

APROVADA 

Remunerada 

CAMILLE 

AMORIM VILAS 

BOAS SOUZA 

 

201800041983 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

Motivo: Não fez 

declaração de 

vulnerabilidade. Não 

apresentou Recurso. 

 
 

 
 

REPROVADA 

Remunerada 

CLESIO CARLOS 

SOUZA 

NASCIMENTO 

 

201700045980 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

REPROVADO 



Motivo: Perda de prazo 

para inclusão de 

documentos 

comprobatórios, 

conforme edital. Não 

apresentou Recurso. 

Remunerada 

DIOGO ALVES 

SILVA 

 

201600140645 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

DOMINGAS 

ELENILDE 

SOUZA DO 

NASCIMENTO 

 

201800126202 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

EDUARDA 

SANTOS 

NASCIMENTO 

201800041820 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 
ELAINE RAMOS 

DOS SANTOS 
201800041590 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

FABRICIO 

BARBOSA DOS 

SANTOS 

 

201800042040 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 
 

APROVADO 



Remunerada 

FELIPE DOS 

SANTOS 

CARVALHO 

 

201800126801 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

FERNANDA 

MIRANDA 

EVANGELISTA 

201700131649 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

HELEN KALINE 

AMORIM 

SANTOS 

201600044433 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

JOABE VARJÃO 

DA PAIXÃO 

 

201600044219 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

JOSÉ 

EDIVANGEL DE 

ALMEIDA 

ARAÚJO 

201800041670 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

LAIARA DAIANE 

FERREIRA DA 

SILVA 

 

201800127003 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 



Remunerada 

LAUANY 

RODRIGUES DOS 

SANTOS 

201900106777 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos. 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 
LAYS VANESSA 

S. RODRIGUES 
201800041885 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

LETICIA 

MACEDO 

GUIMARÃES 

 

201500046355 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 
 

APROVADA 

Remunerada 

MARCOS RAYNE 

CAMPOS SILVA 

 

201600044498 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

MEIRE SANTOS 

MARTINS 

 

201410061245 

 

Não atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Por não atender aos 

critérios acadêmicos, 

não é avaliada a parte 

socioeconômica. 

 

 
REPROVADA 

Remunerada 

MOISÉS 

HUMALDO 

NUNES SANTOS 

 

201800042381 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

 
 

REPROVADO 



Motivo: Perda de prazo 

para documentação 

comprobatória. 

Remunerada 

MONALIZE 

SANTOS COSTA 

 

201900120838 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

ORTENILTON 

DOS SANTOS 

FILHO 

201700046127 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

OTAVIO 

AUGUSTO 

MENEZES 

SANTIAGO 

 

201600141553 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

Recurso: Indeferido. 

Motivo: Não apresentou 

justificativa de recurso 

relacionada a perda de 

prazo e ausência de 

documentação anexada 

no SIGAA. 

 
 

 
REPROVADO 

Remunerada 

PAULO VICTOR 

RODRIGUES DOS 

SANTOS 

 

201800127139 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

Recurso: Indeferido. 

Motivo: Não consta 

 
 
 

REPROVADO 



comprovação de renda, 

conforme exposto em 

edital. 

 

Remunerada 

RAFAEL 

NICOLAY 

COSTA 

BARBOSA 

 

201700046136 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

Motivo: Comprovação 

desatualizada (2019). 

Não houve pedido de 

Recurso, conforme 

edital.  

 
 
 

REPROVADO 

Remunerada 
RAFAELA 

SANTOS SILVA 
201800126516 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

RODRIGO 

PIMENTEL DA 

CRUZ 

201800126525 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

  

ROSIANE 

SANTOS FONTES 

 

201800127166 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

SARA SILVA 

FREITAS 

 

201600141016 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

 
 

REPROVADA 



atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

Motivo: Sem 

comprovação de renda. 

Não houve pedido de 

Recurso, conforme 

edital. 

Remunerada 

SAMUEL ALVES 

DOS SANTOS 

 

201800160358 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 

 
 

APROVADO 

Remunerada 

TALITA 

SANDRIELLE 

DOS SANTOS 

201700131934 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

 
 

APROVADA 

Remunerada 

VANESSA 

CARVALHO 

SANTANA 

 

201800127255 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

 
 

APROVADA 

Remunerada 

VERONICA DOS 

SANTOS 

FERREIRA 

 

201800042185 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos  

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES.  

 
 

APROVADA 

Remunerada 

VITOR FELIPE 

MOURA SOUZA 

SANTOS 

 

201900120453 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos  

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que atende 

aos critérios 

 
 

APROVADO 



socioeconômicos do 

PNAES.  

Remunerada 

YANCA 

KATIELE DA 

SILVA 

 

201800153854 

 

Não atende aos 

critérios 

acadêmicos 

 

Por não atender aos 

critérios acadêmicos, 

não é avaliada a parte 

socioeconômica. 

 

 
REPROVADA 

Remunerada 

ZIDANE SILVA 

DE OLIVEIRA 

 

201900126724 

 

 

 

Atende aos 

critérios 

acadêmicos  

 

Após análise do 

questionário e 

documentação anexada, 

concluímos que não 

atende aos critérios 

socioeconômicos do 

PNAES. 

Motivo: Impossibilidade 

de análise por ausência 

de documentação. Não 

houve pedido de 

Recurso, conforme 

edital. 

 
 

REPROVADO 

 

 


