
 
 

 
 

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 

 
Interessado: RODRIGO TADEU AQUINO ANTUNES 
Número da Inscrição:149 
Curso: MEDICINA 
Deferido em parte ( x ) Indeferido (   ) 
 

 

Interessado: LAURA NOGUEIRA GARCIA 
Número da Inscrição:131 
Curso: DIREITO 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 8º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído.  
 

 

Interessado: KELVIN KICHLER 
Número da Inscrição: 35 
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: O candidato no ato da inscrição, apresentou ficha de inscrição preenchida de 
próprio punho e declaração acadêmica informando que se encontra cursando o 8º período, 
não consolidando a requisição.                                                                                     
                   

 

Interessado: LAURA NOGUEIRA GARCIA 
Número da Inscrição:131 
Curso: DIREITO 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 8º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído.  
 

 

Interessado: CARLA SANT’ANNA DOS SANTOS  
Número da Inscrição: 11 
Curso: TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
Deferido ( x )  Indeferido (   ) 
 

+ 5 pontos 
 

Interessado: MONIQUE ALELUIA CAYRES 
Número da Inscrição: 83 
Curso: MEDICINA 
Deferido (  )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Tendo em vista o item 5.2, alínea “b”, todas as informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do interessado. 
 

  



 
 

 
 

Interessado: CAMILA SENISE NUNES 
Número da Inscrição: 130 
Curso: MEDICINA 
Deferido (  )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 9º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: GIL NEY TEIXEIRA DA SILVA FILHO 
Número da Inscrição: 85 
Curso: MEDICINA 
Deferido (  )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Perda do Objeto. 
 

 

Interessado: ICARO CERQUEIRA INÁCIO DE ABREU 
Número da Inscrição: 32 
Curso: COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Deferido ( x )  Indeferido (   ) 
 

+ 5 pontos 
 

Interessado: NATHÁLIA MOREIRA MARTINS VIANA 
Número da Inscrição: 123 
Curso: ENGENHARIA CIVIL  
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 9º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO 
Número da Inscrição: 19 
Curso: Ciências Contábeis  
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Pelo fato de o interessado possuir somente 1 (um) período cursado no ato da 
inscrição, o mesmo ficou impossibilitado de obter a pontuação necessária para a somatização 
dos mesmos. 
 

 

Interessado: FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO 
Número da Inscrição: 19 
Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Pelo fato de o interessado possuir somente 1 (um) período cursado no ato da 
inscrição, o mesmo ficou impossibilitado de obter a pontuação necessária para a somatização 
dos mesmos. 
 

 
  



 
 

 
 

Interessado: GUSTAVO BORGES COELHO 
Número da Inscrição: 73 
Curso: MEDICINA  
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: O candidato, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 11º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: ANDREWS RODRIGUES DA COSTA TAMBURRO 
Número da Inscrição: 29 
Curso: ENGENHARIA CIVIL 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: O candidato, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 8º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: LOUISE SANTOS PIRES ROCHA 
Número da Inscrição: 08 
Curso: DIREITO   
Deferido ( x )  Indeferido (   ) 
+ 5 pontos 
 

 

Interessado: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS  
Número da Inscrição: 51 
Curso: Direito   
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Pelo fato de o interessado possuir somente 3 (três) períodos cursados no ato 
da inscrição, o mesmo ficou impossibilitado de obter a pontuação necessária para a 
somatização dos mesmos. 
 

 

Interessado: VANDERSON BARBOSA DIAS FILHO 
Número da Inscrição: 52 
Curso: ENGENHARIA CIVIL   
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Inconsistência no teor da interposição recursal. 
 

 

Interessado: ENAILE CARVALHO DOS SANTOS  
Número da Inscrição:180  
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA   
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: O candidato, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 6º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 
  



 
 

 
 

Interessado: INAIARA SILVA DE ARAÚJO DOS SANTOS  
Número da Inscrição: 24  
Curso: DIREITO 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Pelo fato de a interessada possuir somente 2 (dois) períodos cursados no ato 
da inscrição, a mesma ficou impossibilitada de obter a pontuação necessária para a 
somatização dos mesmos. 
 

 

Interessado: MARIELE MARINS DOMINGUES  
Número da Inscrição: 25 
Curso: DIREITO 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 9º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: MANOEL LUCAS AMARAL SIMAS  
Número da Inscrição: 74 
Curso: MEDICINA 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: Como exposto no edital do Chamamento Público, no item 5.1, alínea “b” “Ser 
morador do Município de Saquarema”, foi inserido neste edital, por se tratar de um Programa 
de incentivo aos Munícipes estudantes, tendo em vista os locais de atuação dos interessados,  
e a localidade da instituição de ensino onde os mesmos estudam. Sendo assim, os 
interessados que descumpriram qualquer critério deste edital, tiveram suas inscrições 
indeferidas pelo exposto acima. 
 

 

Interessado: PATRÍCIA DE SOUSA FERREIRA 
Número da Inscrição: 45 
Curso: DIREITO 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 5º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 

Interessado: ANDREZZA THAISA MEDEIROS DE SOUZA 
Número da Inscrição: 163 
Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Deferido (   )  Indeferido ( x ) 
 

Justificativa: A candidata, no ato da inscrição apresentou declaração acadêmica informando 
que, encontra-se cursando o 5º período. Sendo assim, o mesmo não poderá ser considerado 
como concluído. 
 

 
 

Comissão de Seleção do Programa Jovem Cidadão 
Chamamento Público nº 001/2018 


