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MOTIVO   DO   INDEFERIMENTO   

  
NOME   COMPLETO   DO   (A)   CANDIDATO(A)   ANO   ESCOLAR   NA   INSCRIÇÃO   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

AARON   OLIVEIRA   MOURA   COSTA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

AGATHA   VICTORIA   DA   CONCEIÇÃO   
SALES     

Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ALICE   LAGE   KUCHLER   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ALICIA   MARQUES   AMORIM     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ANA   BEATRIZ    ROSA   DA   SILVA     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Inscrição   fora   do   prazo   previsto   no   
Edital   

ANA   LUÍSA   VIEIRA   DE   OLIVEIRA   
MIRANDA   

3º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ANNA   BEATRIZ   GONÇALVES   DE   SOUZA     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   ANNA   CLARA   GALVANHO   DE   SOUSA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   ANNA   KAROLYNA   DOS   SANTOS   
BLACKMAN     

3º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ANTÔNIO   MAGALHÃES   FERREIRA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
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31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ARTHUR   DANIEL   OLIVEIRA   GORHAM   
PITANGA   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

BENJAMIM   MAGALHÃES   FERREIRA     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
3   anos   e   11   meses   a   3   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2017   a   31   de   março   de   2018;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

BENJAMIN   SILES   FONSECA     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

BERNARDO   VIEIRA   DO   NASCIMENTO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

CPF   INVÁLIDO   BRUNA   SANT`ANNA   DE   OLIVEIRA   DÓRIA   
VIANA   

2º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

CAIO   SOARES   RICHA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

CALEBE   MAIA   VILARINO     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
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nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   
março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   

CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

CATHARINA   FREITAS   OLIVEIRA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

CRYSTAL   JANNUZZI   E   FARIA   DE   MOURA   
BRAGA   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   DANILO   FULY   JESUS   DOS   SANTOS   2º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

DAVI   DA   COSTA   E   CONCEICAO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

DAVI   DE   CARVALHO   MENDES   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

DAVI   MENDES   VIEIRA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

DAVI   MOREIRA   OLIVEIRA     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

EDGAR   MACHADO   MOTA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

EDUARDO   FERNANDES   DA   SILVA   FILHO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

EDUARDO   LICAR   GAMA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ELIZA   CARDOZO   COSTA     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   
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março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ENZO   CRISTHIAN   CONCEIÇÃO   DE   
SOUZA     

Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ENZO   DA   CUNHA   SANDES     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ENZO   GABRIEL   COSTA   DE   OLIVEIRA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ENZO   PORTUGAL   RIBEIRO   TROTTA   
PALMIERI   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ENZO   YANK   SOARES   NASCIMENTO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ERIK   DA   SILVA   LUCIO     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   ESTHER   CRISTINA   DA   CONCEIÇÃO   
THOMPSON     

3º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

FABRÍCIO   LUCAS   SANTOS   DE   OLIVEIRA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
3   anos   e   11   meses   a   3   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2017   a   31   de   março   de   2018;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GABRIEL    SANTOS    DA   SILVA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GABRIELA   SCHUELER   FLORIANO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GABRIELLY    SILVA   DE   AZEVEDO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
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nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   
março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   

CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GUIAN   UCHÔA   FERREIRA   DOS   SANTOS   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GUILHERME   VIGUERA   BERBERT   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GUSTAVO   MENDES   DE   BRITO     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

GUSTAVO   MOTTA   RODRIGUES   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   HEITOR   DE   OLIVEIRA   GUEDES   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

HEITOR   DOS   SANTOS   POGGI   CARDOSO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

HELANNA   CHRISTIANO   COSTA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

HELENA   DE   SOUSA   ASSIS   SILIVANIA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   HELLOÍSA   PEREIRA   FURTADO   DA   SILVA     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   HENRIQUE   VIGUERA   BERBERT     9º   ano   do   Ensino   Fundamental   

CPF   INVÁLIDO   ISABELA   ARMOND   MELLO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

ISABELLA   DUTRA   DE   JESUS   BOTELHO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
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31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   JHULLIA   GOMES   GARCIA   LIMA   SILVA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

JOÃO   GABRIEL   LOPES   COSTA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
3   anos   e   11   meses   a   3   anos   a   completar   até   
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31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2017   a   31   de   março   de   2018;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

JOAO   GABRIEL   SALGADO   DA   SILVA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

JOÃO   VITOR   DA   ROCHA   SANTOS     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

JÚLIA   DE   SOUZA   FERREIRA   ALVES   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

JÚLIA   LOBO   DO   ESPÍRITO   SANTO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

KAUÃ   PORTO   MARINHO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LAÍS   BELLOT   PATRIZI   DUARTE     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LAIS   PIMENTA   OLIVEIRA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LARISSA   DIAS   NASCIMENTO     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LARISSA   RODRIGUES   TAVARES   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LAURA   BEATRIZ   DOS   SANTOS   DA   SILVA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LAURA   DE   OLIVEIRA   MOTTA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   
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Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LAURA   JULIA   ESTIGARRIBIA   DE   
MORAES   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   LÍVIA   CARVALHO   GRASSO     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LORENA   MOREIRA   DE   PAULO   RITA     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LORENZO   GOTTGTROY   VALLE     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LUCA   ROCHA   APOLINÁRIO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LUDYMILLA   DE   OLIVEIRA   MENESCAL   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LUIZ   FELLYPE   CASTANHEIRA   CHARRETH   
DELFINO   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LUIZ   GUILHERME   CASTRIOTO   DE   JESUS   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

LUIZA   SCHMID    PRATA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   MAITÊ   RIBEIRO   NOGUEIRA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MANOELA   LEITE   MONTEIRO   REGO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
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31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

CPF   INVÁLIDO   MANUELA   ARMOND   MELLO   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MARIA   EDUARDA   PESSANHA   DE   MELO   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
3   anos   e   11   meses   a   3   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2017   a   31   de   março   de   2018;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MARIA   EDUARDA   SILVA   REIS   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

CPF   INVÁLIDO   MARIA   FLOR   MONTEIRO   LACERDA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
3   anos   e   11   meses   a   3   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2017   a   31   de   março   de   2018;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MARIA   LUIZA   BRAZIL   DE   ABREU   
AMORIM   

Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MARIA   LUIZA   CONCEIÇÅO   DA   SILVA   
RUIVO   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   MARIA   TERESA    CORREA   SOUSA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   MAYARA   SOUZA   SIQUEIRA   5º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MIGUEL   CARDOSO   RANGEL   BARCELOS     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   MIGUEL   FERREIRA   SANTOS   LIMA   DE   
SOUZA   PEREIRA   

3º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MIGUEL   FRÓES   DOS   ANJOS   OLIVEIRA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   
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março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MIGUEL   KIM   MAM   CORDEIRO   SIU     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MIGUEL   PACHECO   ROCHA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

MIGUEL   REIS   PENHA     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
4   anos   e   11   meses   a   4   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2016   a   31   de   março   de   2017;   

CPF   INVÁLIDO   MILLENA   SILVA   SERRANO   3º   ano   do   Ensino   Fundamental   

CPF   INVÁLIDO   MIRELLA   SOUZA   SIQUEIRA   2º   ano   do   Ensino   Fundamental   

CPF   INVÁLIDO   PAULA   DAVILA   CARDOSO   AGUIAR   
PEREIRA   .   

4º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

PEDRO   LIMA   DOS   SANTOS   VARGAS   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

PEDRO   LUCAS   CORREA   SOARES   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

PEDRO   LUCAS   ROCHA   OLIVA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

RAFAEL   SABINO   DOS   SANTOS   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

RAYSSA   AZEVEDO   DE   MOURA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   
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completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

RAYSSA   MEL   PEREIRA   DOS   SANTOS     Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

RENATA   MARIÁ   DA   SILVA   MAGALHÃES   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

CPF   INVÁLIDO   SAMUEL   FULY   JESUS   DOS   SANTOS   2º   ano   do   Ensino   Fundamental   

CPF   INVÁLIDO   SOFIA   MAGALHÃES   DE   MATTOS   REIS   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
5   anos   e   11   meses   a   5   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2015   a   31   de   março   de   2016.   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

THÉO   PACHECO   ROCHA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

THOMÁS   CRUZ   SANTANA   Educação   Infantil   -   candidatos   com   idade   de   
2   anos   e   11   meses   a   2   anos   a   completar   até   
31   de   março   de   2021,   isto   é,   nascidos   entre   
1º   de   abril   de   2018   a   31   de   março   de   2019;   

CPF   INVÁLIDO   VICTORIA   GRACIANO   DOS   RAMOS   SILVA   1ª   série   do   Ensino   Médio   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

VÍTOR   ANDRADE   DE   ARAÚJO   NEVES   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

VITOR   HUGO   DA   ROCHA   SANTOS     1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Inscrição   fora   do   prazo   previsto   no   
Edital   

WESLEY   MARTINS   MAROTTI   DE   MELO   8º   ano   do   Ensino   Fundamental   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

YASMIM   FARIAS   DE   SOUZA   MEDRADO   
ROCHA   

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   

Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

YURI   GABRIEL   DA   SILVA   CORREIA   DE   
OLIVEIRA     

1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   
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Data   de   Nascimento   não   compatível   
com   o   ano   escolar   inscrito   

YURI   MOREIRA   DA   SILVA   MOTA   1º   ano   do   Ensino   Fundamental   -   candidatos   
com   a   idade   de   06   anos   completos   ou   a   

completar   até   31   de   março   de   2021,   isto   é,   
nascidos   entre   1º   de   abril   de   2014   a   31   de   

março   de   2015   (de   acordo   com   a   Resolução   
CNE/CEB   1/2010)   


