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Escola Técnica de Artes - ETA
RESULTADO DEFINITIVO – PROCESSO SELETIVO ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)
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ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS/COTAS (2ª CHAMADA)

Ord.

INSCRIÇÃO

NOME

1

1201524

ALINE DA SILVA ALVES

2

1194878

ATELMO CARDOSO ALENCAR

RESERVA DE VAGA

CURSO

GRAU

DEFERIDO OU
INDEFERIDO

PPI, renda ≤ 1,5

09 - Técnico em Produção
de Moda - Matutino

TÉCNICO

Deferido

NÃO PPI,
independentemente
de renda

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Deferido

3

1195399

CARLOS ANDRE MONTENEGRO DOS SANTOS

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Indeferido

4

1195874

FABRICIA SANTOS ALVES DA ROCHA

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Indeferido

5

1195468

GABRIEL ROBERTO MELO SANTOS DA COSTA

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Indeferido

6

1195162

KEYLA SANTOS SILVA

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

09 - Técnico em Produção
de Moda - Matutino

TÉCNICO

Indeferido

7

1196087

LEILA MILKA FREITAS E SILVA

NÃO PPI,
independentemente
de renda

07 - Técnico em Arte
Dramática - Noturno

TÉCNICO

Deferido
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MOTIVO DO INDEFERIMENTO

O candidato não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do
Edital nº 03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.
2) Declaração de Composição
mposição Familiar, assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme modelo em Anexo II-A
II do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
3)) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração de composição Familiar.
4) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
5) Declaração de desempregado informando o temp
mpo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E
E do candidato (informando como se mantém) e dos demais
de
membros da família que estejam
nessa condição.
A candidata não apresentou:
mposição Familiar, assinada pela própria candidata, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
1) Declaração de Composição
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme modelo em Anexo II-A
II do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
2) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração de composição Familiar.
3) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
4) Declaração de desempregado informando o temp
mpo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E
E do candidato (informando como se mantém) e dos demais membros da família que estejam
nessa condição.
O candidato não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do Edital nº
03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.
2) Declaração de Composição
mposição Familiar, assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme modelo em Anexo II-A
II do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
3) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração
ração de composição Familiar.
4) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
5) Declaração de desempregado informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E do candidato
ato (informando como se mantém) e dos demais membros da família que estejam
nessa condição.
NIS informado é considerado INVÁLIDO na base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.

RESULTADO DEFINITIVO: Análise de documentos
ocumentos para comprovação de enquadramento dos candidatos na Lei nº 12.711/2012 – Processo Seletivo ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)

21/06/2016

Universidade Federal de Alagoas
Escola Técnica de Artes - ETA
RESULTADO DEFINITIVO – PROCESSO SELETIVO ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)
ETA/PROGRAD/UFAL)
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS/COTAS (2ª CHAMADA)
Ord.

INSCRIÇÃO

NOME

RESERVA DE VAGA

CURSO

GRAU

DEFERIDO OU
INDEFERIDO

PPI, renda ≤ 1,5

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Indeferido

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

07 - Técnico em Arte
Dramática - Noturno

TÉCNICO

Indeferido

1196537

MATHEUS DURAN DE ARAUJO

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

07 - Técnico em Arte
Dramática - Noturno

TÉCNICO

Indeferido

11

1196021

MICHAEL DA SILVA LACERDA

NÃO PPI,
independentemente
de renda

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Deferido

12

1194954

MICHAELE FERREIRA DOS SANTOS

NÃO PPI,
independentemente
de renda

09 - Técnico em Produção
de Moda - Matutino

TÉCNICO

Deferido

8

1195463

LUCELIA TAYNA SOUZA DA SILVA

9

1195973

10

13

1196310

RANIELLE REGINA BARBOSA

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

08 - Técnico em Dança Noturno

TÉCNICO

Indeferido

14

1194873

WANDDERSSON DOS SANTOS

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

09 - Técnico em Produção
de Moda - Matutino

TÉCNICO

Indeferido
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MOTIVO DO INDEFERIMENTO

1) NIS informado é considerado INVÁLIDO na base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.
A candidata não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do Edital nº
03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.
O candidato não apresentou:
1) Declaração de Composição
mposição Familiar, assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos,
r
conforme modelo em Anexo II-A do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
2) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração de composição Familiar.
Famil
3) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
4) Declaração de desempregado informando o tempo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E do candidato
ato (informando como se mantém) e dos demais membros da família que estejam
nessa condição.
O candidato não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do Edital nº
03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.
2) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de
OTHENILZE DURAN DE ARAÚJO.

A candidata não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do Edital nº
03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.
2) Declaração de Composição
mposição Familiar, assinada pela própria candidata, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme modelo em Anexo II-A
II do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
3)) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de
d Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração de composição Familiar.
4) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
5) Declaração de desempregado informando o temp
mpo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E do candidato
ato (informando como se mantém) e dos demais membros da família que estejam
nessa condição.
O candidato não apresentou:
1) Declaração de Composição
mposição Familiar, assinada pelo próprio candidato, atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem
a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme modelo
mod em Anexo II-A do Edital n.º 003/2016ETA/PROGRAD/UFAL.
2) Cópias dos RG e CPF ou em caso de menores de idade, cópias das Certidões de Nascimentos de todos os membros da família,
conforme indicação na Declaração de composição Familiar.
3) Comprovação de renda per capta conforme alínea “b” do subitem 12.7 e subitens de 12.13 a 12.22 e Anexos do Edital, de todos
os membros da família que possuam renda.
4) Declaração de desempregado informando o temp
mpo em que se encontra fora do mercado formal de trabalho e como se tem
mantido, conforme modelo do Anexo II-E do candidatoo (informando como se mantém) e dos demais membros da família que estejam
nessa condição.

RESULTADO DEFINITIVO: Análise de documentos
ocumentos para comprovação de enquadramento dos candidatos na Lei nº 12.711/2012 – Processo Seletivo ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)

21/06/2016

Universidade Federal de Alagoas
Escola Técnica de Artes - ETA
RESULTADO DEFINITIVO – PROCESSO SELETIVO ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)
ETA/PROGRAD/UFAL)
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS/COTAS (2ª CHAMADA)
Ord.

INSCRIÇÃO

NOME

15

1194888

WILLIAM CALIXTO BARBOSA

16

1195851

YAGO LIMA LINS

RESERVA DE VAGA

CURSO

GRAU

DEFERIDO OU
INDEFERIDO

NÃO PPI,
independentemente
de renda

07 - Técnico em Arte
Dramática - Noturno

TÉCNICO

Indeferido

NÃO PPI, renda ≤ 1,5

02 - Técnico em
Instrumento Musical Piano
- Vespertino

TÉCNICO

Deferido
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MOTIVO DO INDEFERIMENTO

O candidato não apresentou:
1) Comprovação de que cursou o Ensino Médio exclusiva e integralmente em escola pública conforme subitem 12.7 do Edital nº
03/2016 ETA/PROGAD/UFAL.

RESULTADO DEFINITIVO: Análise de documentos
ocumentos para comprovação de enquadramento dos candidatos na Lei nº 12.711/2012 – Processo Seletivo ETA 2016.1 (Edital n.º 03/2016-ETA/PROGRAD/UFAL)

21/06/2016

