
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

CAMPUS ABREU E LIMA 

 
LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

Número da 
Inscrição 

Nome Completo 
Coeficiente de 

rendimento 
Situação Motivos do indeferimento 

a13ad35c86 
ADRYANNI MARIA NORBERTO SALES 

MEDEIROS 
9.28 Deferida 

 

 

 

 

 
a2dd8c8cf5 

 

 

 

ALEXANDRA JOSÉ CARDOSO DE 
LIMA 

 

 

 

 
10.00 

 

 

 

 
Indeferida 

divergência na identificação do/a candidato/a (nome na 
inscrição divergente do constante nos documen 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem a assinatura do/a responsável 
pela escola ou da instituição certificadora; sem o nome 

do/a candidato/a sem o carimbo e a identificação da 
escola ou da instituição certificadora; sem a visualidade 

completa (sem estar digitalizado na integralidade ou com 
rasuras); Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não 

se pode ler com clareza); 

f57dc9ce26 AMANDA MARTINS BELO 9.19 Deferida  

661db5d73a AMANDA PELÁGIO DOS SANTOS 8,32 Deferida  

 

 

 

521847be68 

 

 

 

ANDRESA FREIRE MARINHO 

 

 

 

9.38 

 

 

 

Indeferida 

sem a assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição certificadora; sem o carimbo e a identificação 

da escola ou da instituição certificadora; sem a 
visualidade completa (sem estar digitalizado na 
integralidade ou com rasuras); divergência na 

identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 
divergente do constante nos documen Documentos 
ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode ler com 

clareza); sem o nome do/a candidato/a Documentos 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

    diferentes dos exigidos para a respectiva opção de 
ingresso 

 
 

 
10161508d6 

 
 

 
ARLIENE MARIA DO NASCIMENTO 

 
 

 
9.00 

 

 
Deferida 

 

2894a3be84 
ARTUR RAFAEL BEZERRA SIRINO DE 

ARAÚJO 
8.60 Deferida 

 

 
 
 

 
66d310cc0f 

 
 
 

 
CAMILA COSTA DE SANTANA 

 
 
 

 
8.00 

Indeferida 

sem o carimbo e a identificação da escola ou da 
instituição certificadora; divergência na identificação 
do/a candidato/a (nome na inscrição divergente do 

constante nos documen sem a assinatura do/a 
responsável pela escola ou da instituição certificadora; 
sem o nome do/a candidato/a Documentos diferentes 

dos exigidos para a respectiva opção de ingresso 
Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem a visualidade completa (sem estar 

digitalizado na 
integralidade ou com rasuras); 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
436e7e1470 

 

 

 

 
CRISLAYNE ALIK CANDIDA DA PAZ 

 

 

 

 
8.00 Indeferida 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem o nome do/a candidato/a sem o 

carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da instituição 
certificadora; divergência na identificação do/a 

candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen Documentos  ilegíveis (de difícil leitura, 

que não se pode ler com clareza); 

14d503a8b6 DENILSON GUEDES SOARES 
8,13 Deferida 

 

5827980f0c 
DAYSE ALEX SANDRA CALIXTO DE 

OLIVEIRA 
9.00 Deferida 

 

f8c83e2937 DÉBORA LAÍS FERREIRA GOMES 
8,29 Deferida 

 

0c81df937a EDNALVA MARIA DA SILVA 8.60 Deferida  

60298fd8d1 ELIZANGELA DAS CHAGAS OLIVEIRA 8.00 Deferida  

 

 

 
44886731ec 

 

 

 
EDILEINE MARY DE SANTANA 

 

 

 
7.70 Indeferida 

divergência na identificação do/a candidato/a (nome na 
inscrição divergente do constante nos documen sem a 

visualidade completa (sem estar digitalizado na 
integralidade ou com rasuras); sem o carimbo e a 

identificação da escola ou da instituição certificadora; 
Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem a assinatura do/a responsável 
pela escola ou da instituição certificadora; sem o nome 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

    do/a candidato/a Documentos ilegíveis (de difícil leitura, 
que não se pode ler com clareza); 

 
7f2224b84b 

 

EDILENE DE LIMA COSTA 
 

7.85 

 
Deferida 

 

25e648c691 ELYSANDRA CARVALHO BARBOZA 8.87 Deferida  

 

 

 

 
38a8853a6c 

 

 

 

 
EVELYN THAIS SILVA DE LIMA 

 

 

 

 
8.00 

 
Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a Documentos ilegíveis (de 
difícil leitura, que não se pode ler com clareza); 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso divergência na identificação do/a 

candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen sem a assinatura do/a responsável pela 

escola ou da instituição certificadora; sem a visualidade 
completa (sem estar digitalizado na integralidade ou com 
rasuras); sem o carimbo e a identificação da escola ou 

da instituição certificadora; 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
3cd74f8cda 

 

 

 

 
FRANKLIN ALEXANDRE SILVA 

 

 

 

 
7.00 

 

 

 

 
Indeferida 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem o nome do/a candidato/a sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição certificadora; divergência na identificação 
do/a candidato/a (nome na inscrição divergente do 

constante nos documen Documentos diferentes dos 
exigidos para a respectiva opção de ingresso 

036628cf48 GLEIZIELEY CLAUZE VICENTE 9.00 Deferida  

12dc8d59fe GISELLY KARINE 9.17 Deferida  

9ec058866a GLAUCIA TEIXEIRA MONTEIRO 9.58 Deferida  

 

 

 

 
b75d01e356 

 

 

 

 
GLECIA ROQUE DE SOUZA OLIVEIRA 

 

 

 

 
6.00 

 

 

 

 
Indeferida 

sem o carimbo e a identificação da escola ou da 
instituição certificadora; Documentos ilegíveis (de difícil 
leitura, que não se pode ler com clareza); Documentos 

diferentes dos exigidos para a respectiva opção de 
ingresso sem a assinatura do/a responsável pela escola 

ou da instituição certificadora; divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen sem o nome do/a 
candidato/a sem a visualidade completa (sem estar 

digitalizado na integralidade ou com rasuras); 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
d1b3f98331 

 

 

 

 
GLEYCE KELLY DIAS DA SILVA 

 

 

 

 
8.00 Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a Documentos ilegíveis (de 
difícil leitura, que não se pode ler com clareza); 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso divergência na identificação do/a 

candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen sem a assinatura do/a responsável pela 

escola ou da instituição certificadora; sem a visualidade 
completa (sem estar digitalizado na integralidade ou com 
rasuras); sem o carimbo e a identificação da escola ou 

da instituição certificadora; 

f9f57df3ea GREYSSI MARIA RILDA BARBOSA 8.15 Deferida  

9b504813f1 
IRENE CAROLINE DA SILVA GOMES 

FERREIRA 
8.61 Deferida 

 

525eaf5fe3 ISABEL MARIA DA SILVA CAMPOS 9.26 Deferida  

f922ade806 ISMAEL SOUZA DE OLIVEIRA 8.74 Deferida  

06e0ddde2d 
JANAINA AURELIANO FARIAS DA 

SILVA 
 

8,95 Deferida 
 

924ce70c55 
JANINE KEILA DA SILVA PERREIRA 

DIAS 
9.20 Deferida 

 

58c8154ad3 JEANE DOS SANTOS ALVES SILVA 7.00 Deferida  

f2e4653cac 
JESSIKA MARIA JUVENAL DE 

ARRUDA 
 

8,10 Deferida 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
fb8e0a6d0b 

 

 

 

 
JOSEANE BEZERRA LIMA 

 

 

 

 
9.20 

 

 

 

 
Indeferida 

divergência na identificação do/a candidato/a (nome na 
inscrição divergente do constante nos documen sem o 
nome do/a candidato/a sem o carimbo e a identificação 

da escola ou da instituição certificadora; sem a 
visualidade completa (sem estar digitalizado na 

integralidade ou com rasuras); sem a assinatura do/a 
responsável pela escola ou da instituição certificadora; 
Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 

opção de ingresso Documentos ilegíveis (de difícil 
leitura, que não se pode ler com clareza); 

 

 

 

 
20ca176bef 

 

 

 

JULLYANE CONCEIÇÃO PESSOA DE 
SANTANA 

 

 

 

 
9.00 

 

 

 

 
Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a Documentos diferentes 
dos exigidos para a respectiva opção de ingresso 

divergência na identificação do/a candidato/a (nome na 
inscrição divergente do constante nos documen sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da instituição 
certificadora; Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que 

não se pode ler com clareza); 

 

 
 

73091b3765 

 

 
 

JÉSSICA SILVA DE QUEIROZ 

 

 
 

5.00 

 

 
 

Indeferida 

sem a assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição certificadora; sem o nome do/a candidato/a 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem a visualidade completa (sem 
estar digitalizado na integralidade ou com rasuras); 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem o carimbo e a identificação da 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

    escola ou da instituição certificadora; divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen 

e2779af205 

 
KEROLLEN THALITA CORREA 
PEREIRA 

9.20 Deferida 

 

 

 

 

 

65f956fb86 

 

 

 

 

LARISSA CORREIA DE ALMEIDA 7.60 

 

 

 

 

Indeferida 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem a assinatura do/a responsável 

pela escola ou da instituição certificadora; sem a 
visualidade completa (sem estar digitalizado na 

integralidade ou com rasuras); sem o carimbo e a 
identificação da escola ou da instituição certificadora; 

sem o nome do/a candidato/a divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen Documentos 
ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode ler com 

clareza); 
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PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
3238c05df4 

 

 

 

 
LILIAN MARINHO VICENTE DE SOUZA 

 

 

 

 
6.50 

 

 

 

 
Indeferida 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); Documentos diferentes dos exigidos 
para a respectiva opção de ingresso divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen sem a assinatura 
do/a responsável pela escola ou da instituição 

certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 

certificadora; sem o nome do/a candidato/a 

60d1527962 
MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE 

TAVARES 
8.50 Deferida 

 

 

 

 

 
f1c23e7b68 

 

 

 

 
MACIEL JOSE DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 
7.50 

 

 

 

 
Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a sem o carimbo e a 
identificação da escola ou da instituição certificadora; 
sem a visualidade completa (sem estar digitalizado na 

integralidade ou com rasuras); divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen Documentos 
diferentes dos exigidos para a respectiva opção de 

ingresso Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não 
se pode ler com clareza); sem a assinatura do/a 

responsável pela escola ou da instituição certificadora; 

205201fec7 MARCIA MARIA DOS SANTOS 
8,40 

Deferida  
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 
1183168216 

 

 

 

MARIA GILVETE DE FREITAS 
ANDRADE 

 

 

 

 
9.00 Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a Documentos ilegíveis (de 
difícil leitura, que não se pode ler com clareza); 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso divergência na identificação do/a 

candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen sem a assinatura do/a responsável pela 

escola ou da instituição certificadora; sem a visualidade 
completa (sem estar digitalizado na integralidade ou com 
rasuras); sem o carimbo e a identificação da escola ou 

da instituição certificadora; 

c6669cdc24 
MARLEN MARLANY FERNANDES 

MOREIRA 
 

7,00 Deferida 
 

d2eccd1099 
MATHEUS FRANCISCO DE SANTANA 

SILVA 
8.60 Deferida 

 

b76060f27e MAURILIO JOSÉ DA SILVA 
8,25 Deferida 

 

1e6dd15adc MILCA IRANA CLAUDINO DA SILVA 8.00 Deferida  

bf034ed62e MIRELLY NASCIMENTO DOS SANTOS 8.37 Deferida  

e50f2809cf 
NAYARA AGNES DO NASCIMENTO 

DUARTE 
6.90 Deferida 

 

 

 
 

60883c7894 

 

 
 

NHAYARA GOMES DOS SANTOS 

 

 
 

6.50 Indeferida 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem o nome do/a candidato/a sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição 

certificadora; divergência na identificação do/a 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

    candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen Documentos diferentes dos exigidos para 

a respectiva opção de ingresso 

 

 

 

 

 

 
207f3c7a75 

 

 

 

 

 

 
PATRICIA DA SILVA FREITAS LOPES 

 

 

 

 

 

 
10.00 

 

 
Indeferida 

 

 
Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem a visualidade completa (sem estar 

digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a assinatura do/a responsável pela 

escola ou da instituição certificadora; sem o nome do/a 
candidato/a divergência na identificação do/a 

candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen Documentos diferentes dos exigidos para 

a respectiva opção de ingresso 

d5b93bc257 
PAULO HENRIQUE AMARAL 

FERREIRA 
8.24 Deferida 

 

 

 

 
4ded23c560 

 

 

 
RENILSON JOSE DA SILVA FILHO 

 

 

 
8.00 

Indeferida 

Documentos diferentes dos exigidos para a respectiva 
opção de ingresso sem o nome do/a candidato/a sem o 

carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição 

certificadora; divergência na identificação do/a 
candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
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LISTA PRELIMINAR INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 

 

    nos documen Documentos ilegíveis (de difícil leitura, 
que não se pode ler com clareza); 

 

 

 

 

 

 

29fa18a376 

 

 

 

 

 

 

ROCLAINE DE MELO 

 

 

 

 

 

 

8.00 

 

 

Indeferida 

 

 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); sem o nome do/a candidato/a sem o 
carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição certificadora; divergência na identificação do/a 
candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen Documentos diferentes dos exigidos para 

a respectiva opção de ingresso 

 

 

 

 
7911efff54 

 

 

 

 
RAAMA RAIZA LIMA DA MACENA 

 

 

 

 
8.00 Indeferida 

sem a visualidade completa (sem estar digitalizado na 
integralidade ou com rasuras); sem o carimbo e a 

identificação da escola ou da instituição certificadora; 
sem o nome do/a candidato/a Documentos diferentes 

dos exigidos para a respectiva opção de ingresso 
Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 

ler com clareza); divergência na identificação do/a 
candidato/a (nome na inscrição divergente do constante 
nos documen sem a assinatura do/a responsável pela 

escola ou da instituição certificadora; 
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TRABALHO 

 

 

 

 

 
74e46484ec 

 

 

 

RAYANE DE PAULA DA SILVA 
SINFRÔNIO 

 

 

 

 
8.97 

Indeferida 

sem o nome do/a candidato/a Documentos ilegíveis (de 
difícil leitura, que não se pode ler com clareza); 

divergência na identificação do/a candidato/a (nome na 
inscrição divergente do constante nos documen sem a 

assinatura do/a responsável pela escola ou da 
instituição certificadora; sem a visualidade completa 

(sem estar digitalizado na integralidade ou com rasuras); 
sem o carimbo e a identificação da escola ou da 

instituição certificadora; Documentos diferentes dos 
exigidos para a 

respectiva opção de ingresso 
2778dfc818 RHAVENA KORIANDER SIMAS NUNES 8.70 Deferida  

f4c9717741 
RHAYARA FERNANDA SILVA DOS 

SANTOS 
9.22 Deferida 

 

7f7d29adb2 RICHELLE MARIA GAMA 
9,50 Deferida 

 

6bb4940838 ROBERT GALVAO DE SOUZA 8.60 Deferida  

42088f4dd6 
ROBERTO ANTÔNIO DO 

NASCIMENTO 
 

9,40 Deferida 
 

 

 

 
d6b74a93a8 

 

 

ROBERTO WILLY APOLONIO DA 
SILVA 

 

 

 
7.00 Indeferida 

Documentos ilegíveis (de difícil leitura, que não se pode 
ler com clareza); Documentos diferentes dos exigidos 
para a respectiva opção de ingresso divergência na 
identificação do/a candidato/a (nome na inscrição 

divergente do constante nos documen sem a assinatura 
do/a responsável pela escola ou da instituição 

certificadora; sem a visualidade completa (sem estar 
digitalizado na integralidade ou com rasuras); sem o 
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   carimbo e a identificação da escola ou da instituição 
certificadora; sem o nome do/a candidato/a 

 
b82e06614f 

SUSAN CAROLINY LINS DO 
NASCIMENTO 

 
9.21 

 
Deferida 

e28b5ba34a 
TAYNA BARBARA MESSIAS DE 

OLIVEIRA 8.70 Deferida 

a1ba55faae 
THAINÁ RANGEL DE ALBUQUERQUE 

BASTOS 7.00 Deferida 

6688c6de08 VANESSA BARROS GONCALO 8.62 Deferida 

 

 

 

 

Abreu e Lima, 14 de abril de 2021 


