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TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS SUBSEQUENTE – MANHÃ 
 

Lista de candidatos aprovados para ingresso em 1ª chamada 
    
 

CANDIDATO 
MODALIDADE DE 

ACESSO  

ANA CLÁUDIA DAMASCENO 1 

GABRIELE ESTEFANI CARDOSO CARVALHO 3 
 
LEGENDA DA MODALIDADE DE ACESSO:  
 
1 – Acesso Universal  
                                       
2 -  Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa. 
  
3 -   Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa, autodeclarado preto ou 
pardo. 
  
 4 - Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa, e declarado ou 
autodeclarado como indígena. 
 
 5-  Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa.  
 
6 -  Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa e autodeclarado preto ou pardo.  
 
7 - Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta 
superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por pessoa e declarado ou autodeclarado 
como indígena;  
 
8 – Reserva de Vagas para Pessoa com Deficiência. 
 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 
 
Para efetuar a matrícula, os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 1ª chamada deverão 
comparecer no Setor de Ensino do Campus Alvorada, munidos(as) de todos os documentos 
necessários, descritos nos ANEXOS do  Edital, nos dias e horários descritos no cronograma 
abaixo: 
 

 
 
 
 
 



Cronograma matrículas 1ª chamada  
Processo Seletivo Complementar 2017/2 

 

Dia CURSOS ATIVIDADES Horário 

Terça-feira 
01/08/2017 

Técnico em Processos 
Fotográficos 

Técnico em Tradução e 
Interpretação de Libras 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

 
09:00h às 

18:00h 

Análise de Documentação  
até às 
14:00h 

 
 

Quarta-feira 
02/08/2017 

 
 

Técnico em Processos 
Fotográficos 

Técnico em Tradução e 
Interpretação de Libras 

RESULTADO PARCIAL  
a partir das 

14:00h 

 
COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

 
até às 
14:00h 

 

Quinta-Feira 
03/08/2017 

 

Técnico em Processos 
Fotográficos 

Técnico em Tradução e 
Interpretação de Libras 

 
RESULTADO FINAL 

 
a partir das 

14:00h 

 


