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EDITAL DE MATRÍCULA PARA OS CURSOS TÉCNICOS DA ESCOLA DE SAÚDE/UFRN  

 

Edital 09/2019  

 

A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN), considerando 

os termos da Resolução nº 015/2011, do Conselho de Administração (CONSAD), de 19 de 

maio de 2011; considerando o Edital nº 06/2019 – COMPERVE (Núcleo Permanente de Concursos), 

de 30 de agosto de 2019; torna público o edital de matrícula para os candidatos selecionados para 

ingresso no 1º e 2º períodos letivos de 2020 para os cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Registros e Informações em Saúde, Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Técnico em 

Massoterapia. 

 

1. AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

1.1. A Escola de Saúde/UFRN adotou para este processo seletivo a política de ações afirmativas baseada 

na reserva de vagas definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 regulamentadas pelo Decreto 

n° 7.824/2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 9.034/2017 e pelas Portarias Normativas 

nº 18/2012 – MEC e nº 09/2017 – MEC, assim como pelo Decreto nº 3.298/99, em seus Arts. 3º e 4º 

(com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/04), e no Art. 2º da Lei nº 13.146/15.  

1.2. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos e de 

que dispõe da documentação necessária para preenchimento das vagas reservadas em decorrência do 

disposto nas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 e ainda Decreto nº 3.298/99, em seus Arts. 3º e 4º 

(com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/04), e no Art. 2º da Lei nº 13.146/15.  

1.2.1. Perderá o direito à vaga o candidato que se declarar beneficiário de ação afirmativa e que 

não apresentar a comprovação necessária no momento do cadastramento.  

 

2. VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

 

2.1. Os candidatos que autodeclararam alguma deficiência se submeterão pessoalmente a Banca de 

Validação de autodeclaração de candidatos com deficiência que ocorrerá para candidatos 

classificados e aprovados e candidatos suplentes conforme lista do ANEXO III, em data, horário e local 

conforme quadro abaixo: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL 
CANDIDATOS QUE DEVEM SE 

APRESENTAR 

16/01/2020 08h às 11h30min 

Escola de 

Saúde/UFRN, Campus 

Central da UFRN, em 

Natal/RN. 

Candidatos aprovados e classificados 

dentro do número de vagas 

beneficiários das vagas reservadas 

às pessoas com deficiência 

(independente do curso) conforme 

listagem do ANEXO III. 

Candidatos suplentes conforme 

listagem do ANEXO III, deverão 

comparecer para a validação, porém 

apenas comporão o cadastro de 

reserva. 
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2.1.1. Os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória conforme cada situação 

específica do item 3.6. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e ainda ANEXO II deste edital além da 

documentação dos itens 3.2 a 3.6 dependendo da ação afirmativa de cada candidato.  

2.2. Os candidatos com a situação CANDIDATO SUPLENTE do ANEXO III, deverão comparecer 

para a validação, porém apenas comporão o cadastro de reserva e que não gera nenhuma garantia, 

direito ou expectativa de direito de ingresso na Escola de Saúde/UFRN, presente ou futuro. 

2.3. O não comparecimento ou a invalidação por parte da Banca de Validação de Autodeclaração 

dos candidatos listados no ANEXO III no dia e horário do item 2.1 anterior ocasionará a exclusão 

deste processo seletivo. 

 

3. DA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

 

3.1. A matrícula de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas (de 

acordo as listas do ANEXO IV) nesse processo seletivo será realizada na Escola de Saúde/UFRN, 

Campus Central da UFRN, em Natal/RN, obedecendo ao cronograma disposto a seguir:  

 

 

a) Para os Candidatos Aprovados e Classificados dentro do número de vagas nos Cursos Técnico 

em Enfermagem 2020.1 e Técnico em Enfermagem 2020.2:   

 

DATA HORÁRIO CANDIDATOS QUE DEVEM SE APRESENTAR 

28/01/2020 
08h às 11h ou 

14h às 17h 

 Curso Técnico em Enfermagem 2020.1; e 

 Curso Técnico em Enfermagem 2020.2. 

 

b) Para os Candidatos Aprovados e Classificados dentro do número de vagas nos Cursos Técnico 

em Registros e Informações em Saúde 2020.1 e Técnico em Massoterapia 2020.2:  

 

DATA HORÁRIO CANDIDATOS QUE DEVEM SE APRESENTAR 

29/01/2020 
08h às 11h ou 

14h às 17h 

 Cursos Técnico em Registros e Informações em 

Saúde 2020.1; 

 Curso Técnico em Massoterapia 2020.2. 

 

c) Para os Candidatos Aprovados e Classificados dentro do número de vagas no Curso Técnico 

em Agente Comunitário de Saúde 2020.1: 

 

DATA HORÁRIO CANDIDATOS QUE DEVEM SE APRESENTAR 

30/01/2020 
08h às 11h ou 

14h às 17h 
 Técnico em Agente Comunitário de Saúde 2020.1. 

 

 

3.2. Documentação a ser entregue no momento da matrícula:  

 

a) Certificado e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (cópia legível), ou Histórico 

Escolar de conclusão da 1ª e da 2ª série do Ensino Médio (cópia legível), ou Certificado de 

aproveitamento parcial em exames Supletivos do Ensino Médio (cópia legível); 
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b) Declaração de matrícula na 3ª série do Ensino Médio (cópia legível) ou declaração constando 

pendência(s) em até duas disciplinas para conclusão do Ensino Médio, na modalidade de exames 

supletivos (cópia legível) juntamente com histórico dos anos anteriores (cópia legível); 

c) Carteira de Identidade (cópia legível); 

d) Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia legível); 

e) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia legível). Dispensável caso a Carteira de Identidade já 

contenha o número do CPF; 

f) Certidão de Quitação Eleitoral, fornecida pelos órgãos da Justiça Eleitoral (cópia legível) ou 

obtida através do endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (original). Dispensada 

para os candidatos estrangeiros, os que completaram ou ainda irão completar 18 anos após o dia 

02/10/2019, os maiores de 70 anos e os conscritos que estejam cumprindo o serviço militar 

obrigatório. A certidão de quitação eleitoral NÃO será substituída pelos comprovantes de 

votação; 

g) Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar (cópia legível). Exigida 

apenas para os candidatos do sexo masculino e dispensada para os maiores de 45 anos no ato 

do cadastramento e para aqueles que completarão 18 anos após o dia 31/12/2019;  

h) Comprovante de residência (cópia legível); 

i) 02 (duas) fotografias 3 X 4 recentes; 

j) Para os candidatos beneficiários de ações afirmativas, os documentos especificados nos 

itens 3.3 a 3.9, conforme cada caso. 

  

3.2.1. Os candidatos aprovados no Curso Técnico em Massoterapia deverão ter idade mínima de 18 anos 

e portar Certificado conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) conforme item 1.2.1 do Edital 

06/2019 – COMPERVE.  

3.2.2. O candidato que não apresentar, no ato da matrícula, toda e de uma só vez, a documentação 

exigida no item 3.2 estará excluído deste processo seletivo. 

3.2.3. O não comparecimento do candidato convocado acarretará sua eliminação, perdendo o 

direito à vaga ou o direito de permanecer no cadastro de reserva. 

3.2.4. No caso do candidato estar impossibilitado de comparecer no período de matrícula e enviar 

procurador para agir em seu nome será exigida Procuração pública, registrada em cartório, ou 

particular com firma reconhecida (original). 

 

 

3.3. ESCOLA PÚBLICA 

 

3.3.1. O candidato beneficiado por ação afirmativa baseada na reserva de vagas definida pelas Leis nº 

12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas) deverá entregar no momento do cadastramento, além 

dos documentos exigidos no item 3.2 ( de “a” até “i”), o Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia 

legível), emitido pela mesma escola que expediu o diploma de conclusão do ensino médio, comprovando 

que cursou todo o ensino médio exclusivamente em escolas públicas brasileiras da rede municipal, 

estadual ou federal. Não têm direito à vaga candidatos que cursaram parte ou a totalidade do ensino 

médio em outros países ou em escolas privadas, mesmo em escolas gratuitas ou como bolsista 

integral. 

3.3.1.1 Para os candidatos beneficiados por ação afirmativa baseada na reserva de vagas definida pelas 

Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas) que tenham obtido certificado de conclusão do 

ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Exame Nacional 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames de certificação de 

competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde 

que não tenham cursado nenhuma parte do ensino médio em escolas privadas ou qualquer outro 

tipo de escola que não seja da rede pública brasileira, mesmo gratuita, deverá ser apresentado o 

histórico escolar de todos os anos cursados no ensino médio (cópia legível) e declaração assinada de que 

satisfaz os critérios da ação afirmativa, conforme modelo que estará disponível no momento do 

cadastramento e matrícula, sujeitando-se à perda da vaga e a sanções penais eventualmente cabíveis em 

caso de falsa declaração. 

3.3.1.2. Para os candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio ou tenham pendências em 

até duas disciplinas para conclusão do Ensino Médio, na modalidade de exames supletivos, será 

necessário apresentar o histórico do ensino fundamental comprovando que cursou todo o ensino 

fundamental exclusivamente em escolas públicas brasileiras da rede municipal, estadual ou federal. 

Não tem direito à vaga, neste caso, candidatos que cursaram parte ou a totalidade do ensino 

fundamental em outros países ou em escolas privadas, mesmo em escolas gratuitas ou como 

bolsista integral. 

 

3.4. ÉTNICO-RACIAL 

 

3.4.1. O candidato que tenha se declarado como beneficiário da ação afirmativa para pretos, pardos ou 

indígenas, definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas), deverá entregar, além 

dos documentos exigidos nos itens 3.2 e 3.3, declaração assinada pelo candidato de que se considera 

preto, pardo ou indígena, conforme modelo que estará disponível no momento do cadastramento, 

sujeitando-se à perda da vaga e a sanções penais eventualmente cabíveis em caso de falsa declaração. 

 

 

3.5. RENDA 

 

3.5.1. O candidato que tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas aos candidatos de 

baixa renda definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas) deverá entregar, além 

dos documentos exigidos nos itens 3.2 e 3.3, comprovantes de renda de todos os membros do grupo 

familiar que têm rendimentos (cópias legíveis), demonstrando que a renda familiar bruta mensal por 

pessoa é igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo. Os procedimentos de comprovação da renda 

estão descritos no ANEXO I deste edital. 

 

3.6. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

3.6.1. O candidato que tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas às pessoas com 

deficiência definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas), ainda Decreto nº 

3.298/99, em seus Arts. 3º e 4º (com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/04), e no Art. 2º da Lei nº 

13.146/15 deverá entregar, além dos documentos exigidos nos itens 3.2 e 3.3, os seguintes documentos 

abaixo (observar também o ANEXO II): 

a) Candidatos com Deficiência Física: Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b) Candidatos Surdos ou com Deficiência Auditiva: Laudo médico, que deverá ser assinado por 

um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da perda auditiva, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 
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provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado.  

- Exame de Audiometria, realizado nos últimos 12 (doze) meses, no qual conste o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o 

exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame médico. 

c) Candidatos Cegos ou com Baixa Visão: Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

– Exame Oftalmológico, realizado nos últimos 12 (doze) meses, em que conste a acuidade visual e 

a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes. Deve conter ainda o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que realizou o exame. 

d) Candidatos com Deficiência Intelectual: Laudo médico, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções 

do desenvolvimento afetadas, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o 

nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o 

atestado. 

e) Candidatos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD): - Laudo médico, que deverá 

ser assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência 

e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID). Deve ainda conter o nome legível, 

carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

f) Candidatos com Deficiência Múltipla: Laudos médicos, que deverão ser assinados por médicos 

especialistas, contendo na descrição clínica o tipo e grau das deficiências e as áreas e funções do 

desenvolvimento afetadas com expressa referência aos códigos correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve ainda conter 

o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS dos médicos que forneceram 

os atestados. 

- Exame de Audiometria, nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos 12 (doze) meses, 

no qual conste o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe 

do profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame 

médico. 

- Exame Oftalmológico, nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos 12 (doze) meses, 

em que conste a acuidade visual e a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes. Deve 

conter ainda o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional 

que realizou o exame. 

 

3.6.1.1. O candidato que tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas às pessoas com 

deficiência será avaliado por uma Banca de Validação de autodeclaração de candidatos com 

deficiência conforme item 2, para avaliação da deficiência descrita no ato da inscrição e apresentada 

no laudo médico. 

3.6.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de cadastramento em prazos, horários e locais 

diferentes dos indicados neste edital ou com documentação incompleta, sendo eliminado o candidato 

que não efetivar o cadastramento. 

3.6.3 Caso o candidato tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas às pessoas com 

deficiência definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 (Leis das Cotas) ainda Decreto nº 

3.298/99, em seus Arts. 3º e 4º (com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/04), e no Art. 2º da Lei nº 

13.146/15 e realizar o cadastramento via procuração, deverá validar o cadastro se apresentando à Banca 

de Validação de autodeclaração de candidatos com deficiência em data a ser agendada no momento do 

cadastramento. 
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4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

 

4.1. Os candidatos convocados no ANEXO IV que não comparecerem para apresentação de documentos 

nos prazos e locais indicados estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 

4.2. O preenchimento de vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, observando-se os 

critérios definidos pelas ações afirmativas, de acordo com o Título VIII do Edital 06/2019 da 

Comperve, de forma que os melhores classificados em cada grupo serão cadastrados e ocuparão as 

vagas. Caso compareçam mais candidatos do que o número de vagas, os demais formarão o cadastro de 

reserva. 

4.3. A Escola de Saúde/UFRN divulgará nas páginas http://www.comperve.ufrn.br e 

http://escoladesaude.ufrn.br, após o período de matrículas dos candidatos classificados e aprovados 

dentro do número de vagas, listagem com nomes de candidatos para formação do cadastro de 

reserva conforme cronograma do ANEXO V. 

4.3.1. Os candidatos do cadastro de reserva (suplentes) deverão ficar atentos as publicações 

futuras das novas listas que estarão disponíveis nos sites citados.  

4.4. A inclusão em cadastro de reserva não gera nenhuma garantia, direito ou expectativa de 

direito de ingresso na Escola de Saúde/UFRN, presente ou futuro. 

4.5. A Escola de Saúde/UFRN não se compromete com a publicação de relações de candidatos 

convocados pela imprensa nem por qualquer outro veículo de comunicação ou divulgação. 

4.6. Os alunos convocados após o início do período letivo 2020.1 ou 2020.2 da Escola de Saúde/UFRN 

devem estar cientes que poderão ingressar nas turmas com o período letivo já iniciado. Isso exigirá do 

candidato um esforço adicional para aprendizagem do conteúdo já ministrado, bem como não ter faltas 

no restante do semestre para cumprir a frequência mínima às aulas (75%). Com relação às aulas já 

ocorridas antes do ingresso na Escola de Saúde/UFRN, não haverá abono das faltas e não serão previstos 

mecanismos de reposição das aulas já ministradas e das avaliações já realizadas. 

 

5. DA CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO 

 

5.1. Os alunos ingressantes que tenham se matriculado deverão confirmar o interesse no curso 

e sua disponibilidade para frequentar as aulas  e demais atividades acadêmicas. 

5.2. A confirmação de vínculo deverá ser feita pessoalmente pelo aluno, na Diretoria de 

Ensino da Escola de Saúde/UFRN, no decorrer da primeira semana de aula do seu respectivo 

semestre de entrada no curso. 

5.2.1. Não é permitida a confirmação de vínculo por procuração, sendo obrigatório o 

comparecimento do aluno. 

5.3. A não confirmação no prazo definido no item 5.2 extingue o vínculo com o curso, 

permitindo a convocação de suplente para ocupação da vaga.   

 

Natal/RN, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

Mércia Maria de Santi 

Diretora da Escola de Saúde 

 

 

 

 

http://www.comperve.ufrn.br/
http://escoladesaude.ufrn.br/
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ANEXO I 

 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADASTRAMENTO A SEREM SEGUIDOS PELOS 

BENEFICIÁRIOS DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS DE BAIXA RENDA (Leis 

nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 – Leis das Cotas) 

 

 

O candidato que tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas aos candidatos de baixa 

renda (Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 – Leis das Cotas) deverá entregar no momento do 

cadastramento, além dos documentos exigidos no item 3.2 e da comprovação de que estudou em escola 

pública do item 3.3, os seguintes documentos: 

I. Declaração assinada (original) sobre a composição, número de membros da família e renda bruta de 

cada membro, utilizando formulário disponível no momento do cadastramento na Escola de 

Saúde/UFRN, sujeitando-se à perda da vaga e a sanções penais eventualmente cabíveis em caso de 

falsa declaração. Para efeito do cálculo da renda bruta per capita, entende-se como família a unidade 

nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que 

contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas 

moradoras em um mesmo domicílio. 

Para cada membro, deverá ser informada a renda bruta média dos meses de julho a setembro de 2019. 

Serão considerados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a título 

regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis 

e/ou imóveis. Todos os rendimentos percebidos devem ser declarados e incluídos no cálculo da 

renda bruta média, inclusive aqueles de natureza informal e aqueles para os quais não se 

disponha de comprovantes impressos. 

II. Documentos (cópia legível) que comprovam a renda de cada um dos membros da família para os 

quais foi declarada a percepção de renda não nula. Os documentos aceitos para comprovação estão 

indicados no rol de documentos aceitos para comprovação da renda familiar bruta a seguir (é 

necessário apenas um dos documentos listados para cada uma das rendas percebidas pelo membro da 

família). 

Para efeito de determinação do limite de 1,5 (um e meio) salário mínimo de renda bruta per capita 

mensal, será considerado o salário mínimo vigente durante os meses de julho a setembro de 2019, 

correspondente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). 

 

ROL DE DOCUMENTOS ACEITOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA 

 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 

 

1.1. Contracheques dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível); 

1.2. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (ano base 2018) acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (cópia 

legível); 

1.3. Carteira do Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada (cópia legível); 

1.4. Carteira do Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada ou carnê do INSS com 

recolhimento em dia, no caso de empregado doméstico (cópia legível); 

1.5. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos meses de julho a 

setembro de 2019 (cópia legível); ou 

1.6. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível). 
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2. ATIVIDADE RURAL 

 

2.1. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (ano base 2018) acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (cópia 

legível); 

2.2. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 2019 (ano base 2018) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (cópia legível); 

2.3. Quaisquer declarações tributárias do ano de 2019 (ano base 2018) referentes a pessoas jurídicas 

vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso (cópia legível); 

2.4. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas (cópia legível); ou 

2.5. Notas fiscais de vendas referentes aos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível). 

 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

 

3.1. Extrato mais recente do pagamento de benefício dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia 

legível); 

3.2. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (ano base 2018) acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (cópia 

legível); ou 

3.3. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível e autenticada). 

 

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

 

4.1. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (ano base 2018) acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (cópia 

legível); 

4.2. Quaisquer declarações tributárias do ano de 2019 (ano base 2018) referentes a pessoas jurídicas 

vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso (cópia legível); 

4.3. Guias de recolhimento ao INSS com comprovação de pagamento referente aos meses de julho a 

setembro de 2019, compatíveis com a renda declarada (cópia legível); ou 

4.4. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível). 

 

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 

5.1. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (ano base 2018) acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (cópia 

legível); 

5.2. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível); ou 

5.3. Contrato de locação ou arrendamento acompanhado dos comprovantes de recebimentos referentes 

aos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível). 

 

6. RENDIMENTOS INFORMAIS 

 

6.1. Extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2019 (cópia legível); 
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6.2. Declaração assinada do empregador ou contratante sobre o valor da remuneração dos meses de julho 

a setembro de 2019 (original); ou 

6.3. Declaração de que não existe nenhuma possibilidade de comprovação dos rendimentos recebidos, 

informando o valor da renda dos meses de julho a setembro de 2019 (original). 

Nos casos das comprovações relacionadas aos itens 6.2 e 6.3, a análise do cumprimento ou não dos 

requisitos estabelecidos na Lei nº 12.711/2012 (Lei das Cotas) e sua regulamentação será feita pela 

equipe técnica da Escola de Saúde/UFRN no momento do cadastramento. 
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ANEXO II 

 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADASTRAMENTO A SEREM SEGUIDOS PELOS 

BENEFICIÁRIOS DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (Leis nº 

12.711/2012 e nº 13.409/2016 – Leis das Cotas) 

 

O candidato que tenha se declarado como beneficiário das vagas reservadas aos candidatos com 

deficiência (Leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016 – Leis das Cotas) deverá entregar no dia 16/01/2020 

conforme item  2 deste Edital, no cadastramento além dos documentos exigidos no item 3.2 e da 

comprovação de que estudou em escola pública do item 3.3, os seguintes documentos dependendo do 

caso: 

a) Candidatos com Deficiência Física: Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b) Candidatos Surdos ou com Deficiência Auditiva: Laudo médico, que deverá ser assinado por 

um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da perda auditiva, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 

provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado.  

- Exame de Audiometria, realizado nos últimos 12 (doze) meses, no qual conste o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o 

exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame médico. 

c) Candidatos Cegos ou com Baixa Visão: Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

– Exame Oftalmológico, realizado nos últimos 12 (doze) meses, em que conste a acuidade visual e 

a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes. Deve conter ainda o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que realizou o exame. 

d) Candidatos com Deficiência Intelectual: Laudo médico, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções 

do desenvolvimento afetadas, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o 

nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o 

atestado. 

e) Candidatos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD): - Laudo médico, que deverá 

ser assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência 

e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID). Deve ainda conter o nome legível, 

carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

f) Candidatos com Deficiência Múltipla: Laudos médicos, que deverão ser assinados por médicos 

especialistas, contendo na descrição clínica o tipo e grau das deficiências e as áreas e funções do 

desenvolvimento afetadas com expressa referência aos códigos correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve ainda conter 

o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS dos médicos que forneceram 

os atestados. 

- Exame de Audiometria, nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos 12 (doze) meses, 

no qual conste o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe 

do profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame 

médico. 
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- Exame Oftalmológico, nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos 12 (doze) meses, 

em que conste a acuidade visual e a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes. Deve 

conter ainda o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional 

que realizou o exame. 

 

VII - Parecer assinado pela banca de validação, utilizando formulário disponível no momento do 

cadastramento, validando o Laudo médico apresentado pelo candidato.  
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ANEXO III  

LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA QUE DEVERÃO SE APRESENTAR NO DIA 16/01/2020 CONFORME ITEM 2 DESTE EDITAL. 

 

CURSO Inscrição NOME 
Grupo 

Inscrição 
Situação 

Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 510041256 MARIA RAYANE DO NASCIMENTO ALVES 9 Candidato aprovado 
Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 510062296 MATHEUS ALEXANDRE DE LIMA E SILVA 10 Candidato aprovado 
Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 510027920 PAULO SERGIO NUNES DA SILVA 9 Candidato aprovado 
Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 510066372 ROSEMARY SILVA DA HORA 10 Candidato aprovado 
Técnico em Enfermagem - Vespertino - 2020.2 510052169 FRANCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA FIRMINO 10 Candidato aprovado 
Técnico em Enfermagem - Vespertino - 2020.2 510048595 FRANCIMARE ALEXANDRE 10 Candidato aprovado 
Técnico em Registros e Informações da Saúde - Matutino - 2020.1 510066925 ANA CAROLINE CHAGAS DE MORAIS 10 Candidato aprovado 
Técnico em Registros e Informações da Saúde - Matutino - 2020.1 510027059 EDILENE FRANCISCA DA SILVA 9 Candidato aprovado 
Técnico em Registros e Informações da Saúde - Matutino - 2020.1 510021409 IASMIN RAYANE GERMANO DE MOURA 10 Candidato aprovado 
Técnico em Registros e Informações da Saúde - Matutino - 2020.1 510017622 KELVIN ARTHUR PINTO ALEXANDRE 10 Candidato aprovado 
Técnico em Massoterapia - Matutino - 2020.2 510044115 ALISSON FERNANDES DE MENEZES 14 Candidato aprovado 
Técnico em Massoterapia - Matutino - 2020.2 510063187 ANA MARIA ALVES DE ARAUJO 9 Candidato aprovado 
Técnico em Massoterapia - Matutino - 2020.2 510017274 SARAH NAHARA DE OLIVEIRA SENA NOBERTO 10 Candidato aprovado 

Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 510011438 
RUTHE EDUARDA DA SILVA COSTA 10 

CADASTRO DE RESERVA (SUPLENTE) 
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ANEXO IV 

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS POR CURSOS 

 

101 Técnico em Enfermagem - Matutino - 2020.1 (Natal) 

 

Demais vagas /AC - Ampla Concorrência 

NOME INSCRIÇÃO 

ADRIENNY APARECIDA DA COSTA LIMA 510035469 

ALINE MACIEL SANTOS 510020640 

ANA CAMILA LIMA DOS SANTOS 510048269 

ANA FRANCIELLY DANTAS FERNANDES * 510027121 

AYSLLA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 510041647 

BEATRIZ PAIVA DE ALMEIDA * 510000525 

CAMILA SILVA BATISTA * 510066828 

CHRISTIANE GOMES DOS SANTOS 510005110 

ERIKA MONIK ARAÚJO DE MENDONÇA RAMOS DE OLIVEIRA 510030203 

FRANCISCO DAVYD CHAVES FERNANDES 510058868 

JÔNATAS EUSEBIO DE ARAUJO SILVA * 510055508 

LAURO AUGUSTO GOMES NETO 510019692 

MARIA CLARA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 510035680 

PATRÍCIA MEDEIROS DOS SANTOS 510064337 

PEDRO VICTOR NICÁCIO LOPES 510044956 

RAQUEL DA COSTA ARAÚJO * 510015395 

RONNY VINICIUS SOUSA DA SILVA 510059511 

TABITA ECLÉSIA PINTO DE LIMA 510032966 

VANESSA BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA 510021506 

WICLAINE GOMES DA SILVA 510052410 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

L1 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo. 

NOME INSCRIÇÃO 

ÁDVA MARIA DE LIMA SILVA 510006531 

DIEGO VINÍCIUS MEDEIROS DE CARVALHO 510020526 

 

L10 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena;autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

MATHEUS ALEXANDRE DE LIMA E SILVA 510062296 

ROSEMARY SILVA DA HORA 510066372 
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L13 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

MARIA JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO * 510040284 

MARIA LUIZA DOS SANTOS * 510009263 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

L14 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado 
pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

KALIANE BARBOSA DA SILVA * 510032567 

RAIMUNDO EMÍDIO DE OLIEIRA * 510036260 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L2 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

DAMIANA RAYSSA CAMPOS FREIRE 510021751 

FABIOLA MACIEL DO NASCIMENTO 510004202 

MARIA EDUARDA RODRIGUES SILVA 510027849 

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SILVA 510028730 

 

L5 - Candidato egresso de escola pública. 

NOME INSCRIÇÃO 

HADASSA MEDEIROS 510048803 

JULIANA FERREIRA MOURA DOS SANTOS 510044700 

 

L6 - Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

CLAUDIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS 510027717 

DÉBORA RAQUEL DE LIMA SANTOS BARROS 510017460 

RAYNARA DE LIMA SOARES 510032796 

VINÍCIUS DA COSTA FERNANDES 510062687 

 

L9 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

MARIA RAYANE DO NASCIMENTO ALVES 510041256 

PAULO SERGIO NUNES DA SILVA 510027920 
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102 Técnico em Enfermagem - Vespertino - 2020.2 (Natal) 

 

Demais vagas /AC - Ampla Concorrência 

NOME INSCRIÇÃO 

ALEXSANDRO DE FREITAS MARTINS 510042597 

AMANDA BEATRIZ ARAÚJO SILVA 510012086 

ANA CAROLINA DANTAS GALVÃO 510002463 

ANDERSON BRUNO SILVA DE OLIVEIRA * 510049494 

ANTONIO DE OLIVEIRA NUNES COSTA 510038530 

DAYANNE CRISTINE DE OLIVEIRA LEITE 510059856 

EIDER TIBURCIO DA SILVA 510013899 

FILIPE MAZZILI DE FREITAS 510064108 

GEOVANA MIKAELLE DOS SANTOS ANDRADE 510038409 

IAGO BASTOS SILVA 510032940 

JACQUELINE DE MENESES SILVA 510048390 

JOEDSON GAMA DA SILVA 510001912 

LETÍCIA CLAUDINO DA SILVA PAIVA 510049338 

MANUELLE SILVA DE MORAIS 510047840 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA 510004946 

MARIA JAQUELINE DE LIMA * 510004032 

TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA 510043003 

THIAGO HENRIQUE LUCIANO DA SILVA 510037445 

VITORIA TOJAL SANTOS DA COSTA 510019536 

YASMIM BEZERRA DE ANDRADE VARELA 510005098 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L1 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo. 

NOME INSCRIÇÃO 

PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 510010997 

WAGNER LISBOA GUERRA DE BRITO 510029027 

 

L10 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena;autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

FRANCIMARE ALEXANDRE 510048595 

FRANCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA FIRMINO 510052169 

 

L13 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 
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ESTER ROCHA DE SOUZA * 510045570 

KATHRYN VANESSA TAVARES DA SILVA * 510032320 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L14 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado 
pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

ANA KAROLINA DA SILVA DOS SANTOS * 510023762 

RAMON CASTRO DE OLIVEIRA * 510016375 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L2 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

ANA CHARLINE DANTAS FERREIRA 510066232 

DEYVISON MOISÉS DE OLIVEIRA FREIRE 510031200 

HENRIQUE ADRIANO FAGUNDES DA SILVA JUNIOR 510015719 

THIAGO HENRIQUE DA SILVA MENEZES 510039103 

 

L5 - Candidato egresso de escola pública. 

NOME INSCRIÇÃO 

BRENDA MARÇAL DE LIMA ARAUJO 510006876 

GISILENE TATIANNE SANTOS DE LIMA 510002471 

 

L6 - Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

ELIEU BORGES DA SILVA 510053734 

ERIK RYAN BEZERRA DA SILVA 510025617 

FRANCILENE GALDINO FELIX 510060218 

LUCAS GABRIEL DA SILVA SOUZA 510032222 

 

L9 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

BRUNO MATEUS GUSTAVO DA SILVA * 510015697 

LAÉCIO ROCHA DO NASCIMENTO * 510045596 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 
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103 Técnico em Registros e Informações da Saúde - Matutino - 2020.1 (Natal) 

 

Demais vagas /AC - Ampla Concorrência 

NOME INSCRIÇÃO 

ADRIANA CRISTINA CÂMARA E SILVA 510059031 

ALANA HONORATO COSTA * 510029159 

ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA 510004008 

ANA LETICIA RODRIGUES DAMASCENO FERREIRA 510053335 

BEATRIZ DINIZ GOMES DE MELO MARTINS 510063110 

CLARA MARIA AVELINO RIBEIRO * 510050476 

EDVANIA MAIARA FERNANDES 510021778 

FÁBIO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA * 510004873 

FERNANDA CRISTINA LINS SILVA DE AQUINO 510022235 

FERNANDES SOARES BARBOSA FILHO 510039359 

GIVANILDO DA SILVA MIRANDA * 510044417 

JEANE FELIX DOS SANTOS GOMES 510023665 

KATIANE ZUCA DA SILVA * 510032737 

LETÍCIA JHENIFER MORAIS SILVA 510021972 

LETÍCIA SOSANIM ALVES DE SOUZA PATRÍCIO 510040020 

MAGALY ALEXANDRE SANTIAGO 510011322 

MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 510029329 

MARIA LIDIANE APOLINARIA DA SILVA * 510034675 

MARIANA APARECIDA DA SILVA MEDEIROS 510046649 

NADJA JACYARA LAURENTINO E SILVA 510008984 

RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA 510039979 

RAISSA FERNANDA BATISTA DA SILVA * 510045502 

SINTIA BABILANE OLIVEIRA DA SILVA * 510065848 

TICIANE FELIX DA SILVA * 510048900 

VITÓRIA ANDREIA LIMA DA SILVA * 510037984 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L1 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo. 

NOME INSCRIÇÃO 

JOSIVALDO AVELINO RIBEIRO 510046703 

LUCAS RAFAEL DA SILVA COSTA 510066429 

MARTHA KELLY RODRIGUES ALVES 510009883 

 

L10 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena;autodeclarado pessoa com deficiência. 
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NOME INSCRIÇÃO 

ANA CAROLINE CHAGAS DE MORAIS 510066925 

IASMIN RAYANE GERMANO DE MOURA 510021409 

KELVIN ARTHUR PINTO ALEXANDRE 510017622 

 

L13 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

RAPHAELLA COSTA GONZAGA DO NASCIMENTO OLIVEIRA * 510038972 

SUELI PAIVA LOPES * 510006574 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L14 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado 
pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA * 510004466 

MARINALDO LUIZ DO NASCIMENTO * 510003800 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L2 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

BRENNA CALINE DE OLIVEIRA TORQUATO 510061613 

DANIEL PINHEIRO DE MELO POMPEU 510020178 

LUIZ FELIPE DA SILVA BARBOSA 510001580 

ROSIVANIA ARAUJO DE FARIAS 510029051 

VANESSA DA SILVA SANTOS 510020690 

 

L5 - Candidato egresso de escola pública. 

NOME INSCRIÇÃO 

LUISA MATILDE DOS ANJOS SILVA 510037798 

MARIA EDUARDA GOMES DE SOUZA 510046614 

MAYRA SERAFIM GOMES 510062016 

 

L6 - Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA COSTA 510002650 

GEOVANIA DANTAS DE MOURA 510048366 

KASSANDRA COSTA LOPES 510002293 

MARIA EDUARDA NOGUEIRA RODRIGUES 510063900 
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RONALDSON ANDRIER FERNANDES SILVA 510051618 

 

L9 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

ANDRÉA PAULA SOUTO SILVA * 510018645 

EDILENE FRANCISCA DA SILVA 510027059 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 
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104 Técnico em Agente Comunitário de Saúde - Matutino e Vespertino - 2020.1 (Natal) 

 

Demais vagas /AC - Ampla Concorrência 

NOME INSCRIÇÃO 

ALANA GABRIELE NASCIMENTO DOS SANTOS * 510010741 

ALCILÉIA BATISTA DA FÉ 510048110 

ALISSON ALBUQUERQUE JERÔNIMO * 510050450 

ANA GABRIELA MALAQUIAS PATRICIO * 510015166 

ANA PAULA ROSA RODRIGUES * 510043496 

BRASILNA IZABEL DE MENEZES * 510006450 

CELYNE BARBOSA DE MENDONCA * 510022200 

DEBORA DE OLIVEIRA ALVES * 510060838 

JAISLANY GONÇALVES DA SILVA * 510028853 

JOAQUIM KAUE MELO MONTORIL 510041744 

JOSE JHALES TORRES CAMILLO 510058418 

KALINE FAUSTINO DE PAIVA * 510034756 

LARISSA PEREIRA VALENÇA 510012426 

LILIAN BEATRIZ DO NASCIMENTO FERREIRA * 510051758 

LYDIANE FREIRE DA SILVA * 510001084 

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA MELO SALVIANO * 510031528 

MARIA EUNICE BATISTA MENDES * 510006779 

MARIA LARISSA ROCHA * 510002307 

ROSERMARY DO NASCIMENTO GONÇALVES MARQUES * 510003109 

SIBELLE KARINE MELO SOARES * 510024343 

TALLITA ORMECINDA DO ESPIRITO SANTO GOMES 510056814 

VANDSON FONSECA DA SILVA * 510037143 

VANESSA JULIANE DA FONSECA COSTA * 510002749 

VINICIUS DA SILVA BARBOSA * 510022863 

WILLIANA DA SILVA MIRANDA 510027822 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L1 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo. 

NOME INSCRIÇÃO 

DIANA KELLY DE LIMA 510000819 

LAYSSA KARLLA SANTOS DA SILVA 510031196 

RENALI RUTENIZE SILVA DE LIMA 510044239 

 

L10 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena;autodeclarado pessoa com deficiência. 
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NOME INSCRIÇÃO 

INGRED LAYSSA DE SENA MORAIS * 510017096 

MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA * 510038034 

MICAELE CARLA HONORIO DE OLIVEIRA * 510052738 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L13 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

DEBORA SILVA DE OLIVEIRA * 510037283 

STEPHANY NASCIMENTO DE LIMA * 510030700 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L14 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado 
pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

FRANCILEIA NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA * 510034080 

HEMYLLY PEREIRA DA COSTA * 510032494 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L2 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

EDILSON PAULO CIRINO DE OLIVEIRA 510041540 

MATEUS PEREIRA SANTOS 510022294 

MILLENA SILVÉRIO DO VALE 510058990 

RADLLA BRUNA RODRIGUES DE MOURA 510043542 

SILVANA SILVA DA COSTA 510037046 

 

L5 - Candidato egresso de escola pública. 

NOME INSCRIÇÃO 

BRUNO DE MENESES CAVALCANTI 510022596 

GABRIELA KASSANDRA DE OIVEIRA MACHADO 510002048 

JAILSA DO SOCORRO COSTA FONTES 510059325 

 

L6 - Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

DIEGO DOS SANTOS 510027741 

MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA MELO 510040535 
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MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 510062180 

MIRELE MARIANA DE SOUZA 510046118 

NATALIA MARIA DA SILVA 510035159 

 

L9 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

RUTH UMBELINO DE LIMA * 510048161 

SABRINA RAYANA DE ARAÚJO * 510048145 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 
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105 Técnico em Massoterapia - Matutino - 2020.2 (Natal) 

 

Demais vagas /AC - Ampla Concorrência 

NOME INSCRIÇÃO 

AMANDA DANTAS MACHADO 510054390 

ANDREIA PINTO DA COSTA 510057012 

ANDRESA THAIS MATOS NEVES 510003699 

BEATRIZ GERMANO DE OLIVEIRA PIMENTA 510065830 

BRENNA MARCELIANE DE MELO MARCELINO 510060439 

CASSIA REGINA DE FRANÇA BARROS DOS SANTOS 510015948 

CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA * 510056580 

GABRIELA DE OLIVEIRA E PEREIRA 510040756 

GABRIELA THÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE 510055850 

ISABELLE REVOREDO DOS SANTOS 510007589 

JAKELINE ALVES CRUZ 510011705 

JÉSSICA MONALISA DA COSTA SOUZA 510046983 

JULIA KAROLINA TEIXEIRA DE LIRA 510001858 

LIDIANE DELGADO OLIVEIRA DA COSTA 510039219 

PAULO SERGIO DE MELO FILHO 510043836 

RUTH DE FREITAS MELO 510004733 

SHIRLEY ERCHILEY DE SOUZA NUNES 510030890 

SUELY MONTEIRO DA COSTA 510024270 

VALESKA CABRAL DA CRUZ * 510019870 

VINICIUS ALVES DE SOUZA 510059740 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L1 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo. 

NOME INSCRIÇÃO 

LISA JORDANA BEZERRA DE MOURA 510060048 

THAYS DE LIMA SILVA 510059929 

 

L10 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena;autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

BRUNA GABRIELE LOPES BARBOSA * 510059171 

SARAH NAHARA DE OLIVEIRA SENA NOBERTO 510017274 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 
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L13 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

DAVI DE OLIVEIRA BERNARDINO * 510056288 

LUCIANA SILVA DE MEDEIROS * 510010440 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L14 - Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado 
pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

ALISSON FERNANDES DE MENEZES 510044115 

RAYSA GABRIELY RODRIGUES FERNANDES * 510007848 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 

 

L2 - Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

ALINE AVELLAR SILVA 510016880 

ÍTALO FONSECA DE OLIVEIRA 510002625 

IZÁRIA STÉPHANIE DE OLIVEIRA GONÇALVES MEDEIROS 510063489 

TATIANA CAMILA DE LIMA ALVES DA SILVA 510047459 

 

L5 - Candidato egresso de escola pública. 

NOME INSCRIÇÃO 

GABRIELA DA SILVA ROCHA 510053467 

TIEME ESTELA DE SOUSA 510060382 

 

L6 - Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

NOME INSCRIÇÃO 

JAYNE LUCAS PEREIRA 510065570 

MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA 510062490 

PÂMELA MICHELE DA FONSECA CAMPOS 510015476 

THAINÃ DE MELO SOUZA 510011683 

 

L9 - Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 
salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

NOME INSCRIÇÃO 

ANA MARIA ALVES DE ARAUJO 510063187 

ELAINE MARIA PEREIRA BARBOSA * 510033903 

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.3.2 a 8.3.9. 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA E CADASTRAMENTO 

  

Evento Período 

Banca de Validação de autodeclaração de 

candidatos com deficiência 

16 de janeiro de 2020. (conforme horários 

do item 2 do Edital 09/2019) 

Matrículas de candidatos aprovados 

dentro do número de vagas conforme 

Edital 15/2018. 

28, 29 e 30 de janeiro de 2020 (conforme 

item 3.1 do Edital 09/2019. Cada curso 

com seu respectivo dia e horário) 

Divulgação de Edital de cadastramento 

para vagas remanescentes com lista de 

candidatos suplentes para formação de 

CADASTRO DE RESERVA. 

Data provável 31 de janeiro de 2020 

Cadastramento de candidatos  convocados 

no Edital de cadastramento de vagas 

remanescentes. 

Datas prováveis: 04, 05 e 06 de fevereiro 

de 2020 (conforme orientações do Edital 

de cadastramento de vagas remanescentes)  

Novo Edital de Cadastramento de vagas 

remanescentes, caso não haja 

preenchimento total dos cadastros de 

reserva do Edital anterior. 

Data provável 11 de fevereiro de 

2020.(Caso haja necessidade). 

Convocação de candidatos suplentes que 

compareceram no cadastramento, caso 

tenham vagas disponíveis, para ocupação 

de vaga. 

Data provável 11 de fevereiro de 2020. 

(Caso haja necessidade). 

Convocação de candidatos suplentes que 

compareceram no cadastramento, caso 

tenham vagas disponíveis, para ocupação 

de vaga. 

Data provável 28 de fevereiro de 2020. 

(Caso haja necessidade). 

Convocação de candidatos suplentes que 

compareceram no cadastramento, caso 

tenham vagas disponíveis, para ocupação 

de vaga. Apenas para os cursos com 

entrada em 2020.2. 

Data provável 02 de agosto de 2020. 

(Caso haja necessidade). 

 
 


