Classificação Final
Processo Extraordinário de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 2º Módulo
Edital nº 10/2021 de 27 de Setembro de 2021

A Comissão responsável pela Avaliação de Competências, indicação de itinerário formativo e
classificação de candidatos para as vagas remanescentes do 2º Módulo do Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio no uso de suas atribuições, e de acordo com o Edital n° 10/2021 de 27 de
setembro de 2021, publica resultado da classificação final:

Classificação Candidato(a)
1

Alberto Miguel Demarque

2

Pedro Henrique Ferreira Rabelo

3

Maria Heloísa Pedro

4

João Pedro Andrade Pires

5

Lucas Mateus Camargo Alves

6

Ruan Marcio Honorio Brasili

7

Luana Serico Paganucci

8

Luiz Gabriel de Araújo

9

Neliely Girardi

10

Laysa Vitoria Camargo da Silva

11

Vitória Jamile da Silva

12

Polyana Janaina Carlota dos Santos

13

Bianca de Fátima Pacheco

14

Ana Clara Santana Pereira

15

Raissa Karen Pereira

16

Kauan Junio Ferreira Cabral

17

Kayllaine Mikaele Furlanetto da Silva

18

Izabelly Lorrany Balbino

19

Kauã Nunes Rodrigues da Silva

Em caso de discordância do resultado, o candidato deverá encaminhar pedido de Recurso à Comissão
via e-mail e038acad@cps.sp.gov.br, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do resultado
(21/12/2021 a 22/12/2021).

Conforme Edital, após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por e-mail,
seguindo a ordem de classificação e de acordo com vagas disponíveis. Na existência de novas vagas,
apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita nova convocação de
candidatos classificados.

Cabrália Paulista, 20 de dezembro de 2021.

Classificação Final
Processo Extraordinário de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – 3º Módulo
Edital nº 10/2021 de 27 de Setembro de 2021

A Comissão responsável pela Avaliação de Competências, indicação de itinerário formativo e
classificação de candidatos para as vagas remanescentes do 3º Módulo do Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio no uso de suas atribuições, e de acordo com o Edital n° 10/2021 de 27 de
setembro de 2021, publica resultado da classificação final:

Classificação Candidato(a)
1

Samara Morais Martins

Em caso de discordância do resultado, o candidato deverá encaminhar pedido de Recurso à Comissão
via e-mail e038acad@cps.sp.gov.br, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do resultado
(21/12/2021 a 22/12/2021).

Conforme Edital, após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por e-mail,
seguindo a ordem de classificação e de acordo com vagas disponíveis. Na existência de novas vagas,
apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita nova convocação de
candidatos classificados.

Cabrália Paulista, 20 de dezembro de 2021.

Classificação Final
Processo Extraordinário de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes
Novotec Informática para Internet – 3º Módulo
Edital nº 10/2021 de 27 de Setembro de 2021

A Comissão responsável pela Avaliação de Competências, indicação de itinerário formativo e
classificação de candidatos para as vagas remanescentes do 2º Ano do Novotec em Informática para
Internet no uso de suas atribuições, e de acordo com o Edital n° 10/2021 de 27 de setembro de 2021,
publica resultado da classificação final:

Classificação Candidato(a)
1

Larissa Lopes de Almeida Pagung

2

Mariane Lopes de Almeida Pagung

3

Gabriel Henrique de Souza

4

Karla Roberta Sanquetti

Em caso de discordância do resultado, o candidato deverá encaminhar pedido de Recurso à Comissão
via e-mail e038acad@cps.sp.gov.br, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do resultado
(21/12/2021 a 22/12/2021).

Conforme Edital, após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por e-mail,
seguindo a ordem de classificação e de acordo com vagas disponíveis. Na existência de novas vagas,
apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita nova convocação de
candidatos classificados.

Cabrália Paulista, 20 de dezembro de 2021.

