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CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Santarém
Ampla Concorrência (Nota de corte: 577)
QTD

Nº Inscrição

Nome

1

20160000012737

ALLAN ARAÚJO DE ALCÂNTARA

2

20160000004413

GABRIELA THAIS GONCALVES TRINDADE

3

20160000000843

HENRIQUE SILVA SOUSA

4

20160000005251

LUANDRA MOREIRA CAMPOS

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 569.52)
Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria
MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou
indígenas.
QTD

Nº Inscrição

Nome

1

20160000000446

ALLAN XAVIER DOS SANTOS

2

20160000001998

ESTEVAO MIGUEL CARDOSO DA SILVA

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte)
Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria
MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou
indígenas..
QTD

Nº Inscrição

Nome

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 550.3)
Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria
MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.
QTD

Nº Inscrição

Nome

1

20160000003382

DARLEN ANDRIELY TAVARES DO AMARAL

2

20160000009659

DERICKSON PENHA BATISTA

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: 548.2)
Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria
MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou
indígenas.
QTD

Nº Inscrição

Nome

1

20160000002080

KELIANE SUELEN DE SOUSA LIMA

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte)
Vaga adicional para Pessoa com Deficiência
QTD

Nº Inscrição

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas

Nome

