
 

Processo Seletivo: LIBRAS 2018.2 

Convocação: 2ª Chamada 

Situações: CONVOCADO 

 

Class. Candidato CPF TAC 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS  Teresina 

2ª Chamada 

LETRAS  LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS)  LICENCIATURA  Matutino, Vespertino e Noturno  REGIME DE 

CRÉDITO 

AA1 

1º ANA RUTI DE SOUSA QUADROS  078.303.483-08  

AA6 

2º RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 993.932.633-53      * 

Surdo 

3º MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA  081.132.553-97 * 

4º VALDEANE LIMEIRA ROCHA  010.544.403-01 * 

5º NOELIA MATOS DOS SANTOS  877.624.633-72 * 

6º MARIA MESQUITA BEZERRA FILHA 451.144.393-91 * 

Total de Registros: 06 

LEGENDA PARA TIPO DE AÇÃO 

TAC: Candidato convocado em categoria diferente da original. 

AC: Ampla Concorrência. 

*AA1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012). 

&AA2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5salário mínimo e que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

%AA3: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

#AA4: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

@AA5: candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

$AA6: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº12.711/2012).  

~AA7: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

^AA8:  Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II,Portaria Normativa nº 
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº12.711/2012). 

 

 

         

 
    

      

                  


