
                                              SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
 

RESULTADO FINAL 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DA ACADEMIA HACKTOWN – ESCOLA DE PROGRAMAÇÃO EM 
JOGOS E ROBÓTICA NA MODALIDADE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EDITAL Nº 52/2017 

CAMPUS PETROLINA 
*  NCE (Não consta no envelope) 
 

TURMA YOUTUBER - EDIÇÃO DE VÍDEO - SEGUNDA – 14:00 – 15:30 
 

 
 

Nº de 
Inscrição 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
Hacktown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

ATÉ 10 PONTOS 
(NOTA DA 

DISCIPLINA DE 0 A 
10) 

Nota de 
Matemática 

ATÉ 10 PONTOS 
(NOTA DA 

DISCIPLINA DE 0 A 
10) 

TOTAL 
Até  

100 pontos 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

67 LUCAS EMANUEL SOUZA 
BARBOSA 

25 ---- 10 15 *NCE  9,5 6,9 66,4 SELECIONADO 

140 VICTOR FILIPE PEREIRA DA 
SILVA 

25 ---- 10 15 *NCE 6,55 7,15 63,7 SELECIONADO 

387 GISELLY BARBOSA RETRÃO 25 ------ *NCE 15 *NCE 8,85 8,25 57,1 SELECIONADO 

283 GEOVANE DIAS RODRIGUES 25 ------ 10 *NCE *NCE 10 10 55 SELECIONADO 
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154 JOSE FERNANDO 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

25 ------ 10 15 *NCE *  NCE *  NCE 50 SELECIONADO 

255 MARIA EDUARDA ARAUJO 
LEAL 

------ 20 *NCE *NCE 10 8,25 8 46,25 SELECIONADO 

416 HEITOR OSÓRIO DA SILVA 
GONÇALVES 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 7,85 8,5 41,35 SELECIONADO 

341 PEDRO VINICIUS ALVES DE 
SOUZA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,5 7,6 41,1 SELECIONADO 

148 JHENYSON PAULO DA SILVA 
REIS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 8 41 SELECIONADO 

279 NICOLAS NOVAES DE 
AQUINO 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 9,7 9,5 39,2 SELECIONADO 

401 EMANUELLE VITORIA LIMA   
VIEIRA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 6 39 SELECIONADO 

374 IVIÊ VINICIUS BATISTA 
MARQUES DE SOUZA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,3 9,4 38,7 SELECIONADO 

403 LUCAS BRIAN CARVALHO DE    
OLIVEIRA 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 7,4 7,4 34,8 SELECIONADO 

330 JATIEL MELTON CARVALHO   
LEITE  

25  ---- *NCE *NCE *NCE *  NCE *  NCE 25 SELECIONADO 
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TURMA YOUTUBER - EDIÇÃO DE VÍDEO - TERÇA – 08:00 – 09:30 
 

 
 

Nº de 
Inscrição 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 

PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 

PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

ATÉ 10 PONTOS 
(NOTA DA 

DISCIPLINA DE 0 
A 10) 

Nota de 
Matemática 

ATÉ 10 PONTOS 
(NOTA DA 

DISCIPLINA DE 0 
A 10) 

TOTAL 
Até  

100 pontos 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

 

373 LUCAS GABRIEL 
GUIMARÃES 
RODRIGUES 

25 ------ 10 *NCE *NCE 8 8 51 SELECIONADO 

286 MARIA TEREZA  
ALVES OLIVEIRA 

------ 20 *NCE *NCE 10 9,25 8,75 48 SELECIONADO 

74 MARIO PYANELY DE 
ALMEIDA E ALMEIDA 

------ 20 *NCE *NCE 10 9 8,25 47,25 SELECIONADO 

348 ANDRÉ MARCOS DE OLIVEIRA    
MAIS 

25 --- 10 *NCE *NCE *NCE 8.9 43.9 SELECIONADO 

90 ÁQUILA SARAH 
DOMINGOS BARBOSA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,5 10 39,5 SELECIONADO 

247 VICTOR CESAR 
VIAJANTE DE 
LACERDA 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 9 9,75 38,75 SELECIONADO 

179 JULIA DA SILVA   
GUIMARAES 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 8,6 9,4 38 SELECIONADO 

386 JHENNYFER VITORIA  ---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,25 8,25 37,5 SELECIONADO 
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GOMES RIBEIRO 

 
TURMA YOUTUBER - EDIÇÃO DE VÍDEO - QUARTA – 14:00 – 15:30 

 

 
 

Nº de 
Inscrição 

 
 

NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
25 

PONTOS 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 

0 A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

 
TOTAL 

Até 
100 pontos 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

337 MARIA LUISA PEREIRA 
VELOSO 

25 ------ *NCE 15 *NCE 9 7 56 SELECIONADO 

13 PIETRO OLIVEIRA MENEZES ------ 20 *NCE 15 *NCE 9,6 9,7 54,3 SELECIONADO 

360 ARTHUR VINICIUS BARBOSA 
AMORIM SOUTO 

------ 20 *NCE 15 *NCE 9,32 8,7 53,02 SELECIONADO 

388 ANDREZA DA SILVA RIBEIRO 25 ------ 10 *NCE *NCE 8,8 7 50,8 SELECIONADO 

351 EMILLY MARIA PASSOS DOS 
SANTOS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 9,5 8 42,5 SELECIONADO 

392 STEFANE ALVES RIBEIRO 25 ---- *NCE *NCE *NCE 8,6 7,6 41,2 SELECIONADO 

389 CLEISON WELLINGTON 
AMORIM BRITO JUNIOR 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,8 9,75 39,55 SELECIONADO 

156 ISABELA VALENTINA 
COELHO CAVALCANTI 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 9,6 8,9 38,5 SELECIONADO 
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53 ADRIANO ARAUJO 
RODRIGUES 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,1 8,75 37,85 SELECIONADO 

390 THAUANY DO NASCIMENTO 
SILVA 

25 ------ 10 *NCE *NCE *  NCE *  NCE 35 SELECIONADO 

404 GABRIEL FERNANDO DA 
SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE * NCE *  NCE 25 SELECIONADO 

196 NIKOLY MATIAS MENDES   
SILVA 

------ 20 * NCE *NCE * NCE *  NCE *  NCE 20 SELECIONADO 

200 KALLINY MATIAS MENDES 
SILVA 

------ 20 *NCE *NCE *NCE *  NCE *  NCE 20 SELECIONADO 

 
TURMA YOUTUBER - EDIÇÃO DE VÍDEO - QUINTA – 08:00 – 09:30 

 

 
 
 

Nº de 
Inscriçã

o 

 
 

NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 

PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 

0 A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

 
TOTAL 

Até  
100 pontos 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

27 DAVI TERTULIANO 
SIQUEIRA FERRAZ 

------ 20 *NCE *NCE 10 10 9,8 49,8 1º 

16 AMANDA MOREIRA LOIOLA 
DIAS 

------ 20 *NCE *NCE 10 9,4 9,9 49,3 2º 

17 KAREN MOREIRA LOIOLA ------ 20 *NCE *NCE 10 8,9 9,8 48,7 3º 



                                              SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
 

DIAS 

386 MARIA TERESA LUZIA 
ALVES OLIVEIRA 

------ 20 *NCE *NCE 10 9,25 9,13 48,38 4º 

161 RAYSLLA BYATRIZ DE 
OLIVERIA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 5,9 38,9 5º 

 
TURMA YOUTUBER - KIDS I - QUINTA –14:00 – 16:30 

 
 
 

Nº de 
Inscrição 

 
NOME 

COMPLETO 

Vínculo escola 
pública 

(25 PONTOS) 

Vínculo escola 
privada 

(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante de 
Cursos da 
Academia 

HackTown 
(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 A 

10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 A 

10) 

TOTAL 
Até  

100 pontos 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

159 ANA BEATRIZ 
CARDOSO DOS 
SANTOS 

25 ---- 10 15 *NCE 8,3 7,6 65,9 SELECIONADO 

69 MATHEUS SOUZA 
BARBOSA 

25 ---- *NCE 15 *NCE 9,35 8,45 57,8 SELECIONADO 

220 YGO YURI RIBEIRO 
DA SILVA 

25 ---- 10 *NCE *NCE 8,15 8,1 51,25 SELECIONADO 

398 BRENDA NARLLA 
SOUZA LOPES 
SANTOS 

25 ------ 10 *NCE *NCE 7,9 7,5 50,4 SELECIONADO 
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150 WILIAMES GOMES 
DE CASTRO 

25 ---- 10 *NCE *NCE 6,5 8,5 50 SELECIONADO 

317 ANDRE HENRIQUE 
OLIVEIRA SOUSA 

25 ------ 10 *NCE *NCE 6,95 6,3 48,25 SELECIONADO 

427 KATHRYNA 
GONÇALVES DE 
MELO ALENCAR 

------ 20 ------ ------ 10 9,15 8,65 47,8 SELECIONADO 

393 THAYLON ANSELMO 
NASCIMENTO 
FIGUEIREDO 

25 ------ 10 *NCE *NCE 5,9 6,15 47,05 SELECIONADO 

407 ANA KAREN 
SANTANA BRITO 

----- 20 *NCE *NCE 10 7,8 7,95 45,75 SELECIONADO 

331 JAYLA MAIZA 
CARVALHO LEITE  

25 ----- *NCE *NCE *NCE 9,5 10 44,5 SELECIONADO 

338 PALOMA ALVES DE   
SOUZA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 9,2 9,7 43,9 SELECIONADO 

381 GIOVANNE SOUZA  
DOS SANTOS 

------ 20 *NCE *NCE 10 6,45 6,85 43,3 SELECIONADO 

336 DARA JEMYMA  
TELES RODRIGUES 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 9 9,25 43,25 SELECIONADO 

318 VITOR DANIEL  
ANGELIM GOMES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,8 8,5 42,7 SELECIONADO 
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405 DANIEL FERNANDO  
DA SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 9,3 7,7 42 SELECIONADO 

408 YAN ALMEIDA 
GONÇALVES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,55 8,35 41,9 LISTA DE 
ESPERA 

120 RENIFFER HIASMYM  
SOARES SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,5 8 41,5 LISTA DE 
ESPERA 

352 EVELLYN MARÍLIA 
PASSOS DOS 
SANTOS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 8 41 LISTA DE 
ESPERA 

127 NATALIA 
RODRIGUES 
NONATO LIMA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 10 9,8 39,8 LISTA DE 
ESPERA 

422 ALINE GABRIELY DE 
JESUS LIMA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,2 7,55 39,75 LISTA DE 
ESPERA 

342 RAFAELA 
RODRIGUES DOS 
SANTOS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,25 7 39,25 LISTA DE 
ESPERA 

227 ANNY KAROLINY 
FARIA DE FREITAS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,5 6,75 39,25 LISTA DE 
ESPERA 

158 LARA BEATRIZ 
COELHO 
CAVALCANTI 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 9,5 9,6 39,1 LISTA DE 
ESPERA 

258 GUILHERME RIVAS ---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,5 9,25 38,75 LISTA DE 
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DE CARVALHO 
CAJADO 

ESPERA 

38 ISADORA PINHEIRO  
BASTOS MARTINS  
DA SILVA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,4 9,3 38,7 LISTA DE 
ESPERA 

146 GERALDO 
FERNANDO DE 
SOUZA NETO 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 8,9 9,5 38,4 LISTA DE 
ESPERA 

329 TEREZA GABRIELLY 
BARROS NUNES DA 
SILVA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 6 7,3 38,3 LISTA DE 
ESPERA 

266 VALÉRIO COELHO 
DE MACEDO 
CARNEIRO 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 9,45 8,65 38,1 LISTA DE 
ESPERA 

183 JULIA GRAZIELLY 
OLIVEIRA CASTRO 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9 8,5 37,5 LISTA DE 
ESPERA 

175 CLEITON ALMEIDA 
DE LIMA JUNIOR 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 8,45 8,15 36,6 LISTA DE 
ESPERA 

316 LUIZ GUILHERME 
RIBEIRO FRANCO 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 8,45 7,4 35,85 LISTA DE 
ESPERA 

302 CAROLINE 
RODRIGUES 
PEREIRA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 5,25 5,25 35,5 LISTA DE 
ESPERA 
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391 EDUARDO SANTOS  
RIBEIRO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 5,2 4,7 34,9 LISTA DE 
ESPERA 

423 ANGELO GABRIEL 
BATISTA DOS 
SANTOS 

25 ------- *NCE *NCE *NCE 5,15 4,65 34,8 LISTA DE 
ESPERA 

406 LUIZ GUSTAVO 
PEREIRA DA SILVA 

------- 20 *NCE *NCE *NCE 7,15 6,7 33,85 LISTA DE 
ESPERA 

66 ERIKA LOUISE DA 
SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 5,3 3,25 33,55 LISTA DE 
ESPERA 

365 EDNALDO DOS 
SANTOS RODRIGUES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 3,8 3,2 32 LISTA DE 
ESPERA 

400 LHAIAN YURI SILVA 
SOUZA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE *  NCE *  NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

274 DAVI ALVES 
FLAUSINO 

25 ---- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

 
 
 
 
 

TURMA YOUTUBER - KIDS I - SEXTA – 08:00 – 10:00 
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Nº de 
Inscrição 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 

0 A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 A 

10) 

TOTAL 
Até  

100 pontos 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

160 EVERTON CAMILO SOUZA 
OLIVEIRA 

25 ----- 10 *NCE *NCE 10 9 54 SELECIONADO 

171 STEPHANY VITORIA ALVES   
ALENCAR 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 8,55 7,9 41,45 SELECIONADO 

262 BEATRIZ CRUZ RODRIGUES   
CARVALHO 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 10 10 40 SELECIONADO 

309 AGNES ALVES BARROS ---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,5 9,5 39 SELECIONADO 

144 NAHINÃ OLIVEIRA DE 
ASSIS 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 9,8 9 38,8 SELECIONADO 

89 ÍRIOS ANDERSON 
DOMINGOS BARBOSA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 8,55 9,2 37,75 SELECIONADO 

410 MARIMIRES GONÇALVES  
DA SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,1 6,05 37,15 SELECIONADO 

370 PEDRO HENRIQUE AMORIM 
DE OLIVEIRA  

------ 20 *NCE *NCE *NCE 8,75 8 36,75 SELECIONADO 

230 ARTHUR DE AQUINO   
CAVALCANTI 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 7,75 8,25 36 SELECIONADO 
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396 RENAN SANTANA 
MACHADO 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 6,75 8,25 35 SELECIONADO 

264 THOMAS GABRIEL SILVA 
FONG NIEN NETO 

------ 20 *NCE *NCE 10 *  NCE *  NCE 30 SELECIONADO 

22 ARTHUR HOLHENWERGER  
SILVA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 SELECIONADO 

142 ANA BEATRIZ DOS PASSOS    
PINTO 

----- 20 *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 20 SELECIONADO 

 
TURMA YOUTUBER - KIDS II - SÁBADO – 09:00 – 11:00 

 
 

Nº  
DE  

INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante de 
Cursos da 
Academia 

HackTown 
(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

TOTAL  
Até  

100 pontos 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

94 VICTORIA REBECA  
SILVA ROCHA  

25 ------ 10 15 *NCE 8,25 6,35 64,6 SELECIONADO 

87 CAIO MATIAS DE SÁ ----- 20 10 15 *NCE 7,1 7,2 59,3 SELECIONADO 

4 YAGO ALEXANDRE DE   
BARROS LIMA 

---- 20 *NCE 15 10 6,9 6,6 58,5 SELECIONADO 
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3 AMANDA BESERRA 
PEREIRA 

25 ---- *NCE 15 *NCE 7,5 8 55,5 SELECIONADO 

111 SAM MAHONRI NERY DE 
SA  

------ 20 *NCE 15 *NCE 8,05 9,5 52,55 SELECIONADO 

20 JOABSON MURILO 
GOMES FERNANDES  

25 ------ *NCE 15 *NCE 5,25 6,75 52 SELECIONADO 

18 STELLA ALVES 
FURTADO 

---- 20 *NCE 15 *NCE 7,95 8,35 51,3 SELECIONADO 

65 LUCAS EDUARDO 
RODRIGUES DA SILVA 

25 ----- *NCE 15 *NCE 4 6,55 50,55 SELECIONADO 

285 ITALO RICARDO DOS 
SANTOS SILVA 

25 ---- 10 *NCE *NCE 6,25 8,75 50 SELECIONADO 

394 MARIA EDUARDA 
SANTOS RIBEIRO 

25 ---- 10 *NCE *NCE 6,5 8 49,5 SELECIONADO 

315 EULANIO FERREIRA 
NOVAIS 

25 ---- 10 *NCE *NCE 7,1 7,15 49,2 SELECIONADO 

98 MARIA FERNANDA 
ANDRADE FREIRE 

------ 20 *NCE *NCE 10 9,5 9,6 49,1 SELECIONADO 

313 ARTHUR VINICIUS 
FERREIRA DA SILVA 

25 ---- 10 *NCE *NCE 5 7 47 SELECIONADO 

369 BRUNA CAROLINE 25 ----- *NCE *NCE *NCE 9,5 10 44,5 SELECIONADO 
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GOMES BARROS 

61 JAILTON WILLIAN 
SOUZA SIQUEIRA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,9 8,8 42,7 SELECIONADO 

306 VINICIUS NUNES 
GUIMARÃES 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 8 8 41 LISTA DE 
ESPERA 

375 RAY ZAQUEL DE LIMA 
MAIA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 8,5 7,5 41 LISTA DE 
ESPERA 

425 DANIEL DE LIMA SILVA 25 ---- *NCE *NCE *NCE 7,85 8,1 40,95 LISTA DE 
ESPERA 

335 JOSE HENRIQUE NUNES   
OLIVEIRA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 8,75 7,15 40,9 LISTA DE 
ESPERA 

245 SÚRIA SANTANA 
BEZERRA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 7,7 8,1 40,8 LISTA DE 
ESPERA 

248 ISVI GABRIEL PEREIRA 
LIMA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 8 7,5 40,5 LISTA DE 
ESPERA 

293 VIVIANNY NUNES 
GUIMARÃES 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 8 7 40 LISTA DE 
ESPERA 

417 HAYNNA DOS SANTOS 
SOUZA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 9,25 5,75 40 LISTA DE 
ESPERA 

78 ANDRÉ MAYLU DA 
SILVA  

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7 7,45 39,4 LISTA DE 
ESPERA 
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99 ANDRÉ GUSTAVO ALVES 
DE LIMA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 6,8 6,5 38,3 LISTA DE 
ESPERA 

133 TAUÃ OLIVEIRA 
QUEIROZ ARAUJO 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 8 10 38 LISTA DE 
ESPERA 

307 THALITA MIRELLY 
ALVES DA SILVA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 6,75 6 37,75 LISTA DE 
ESPERA 

395 PAULO CESAR 
CORDEIRO SANTOS 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 8,55 9,15 37,7 LISTA DE 
ESPERA 

395 PAULO CESAR 
CORDEIRO SANTOS 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 8,55 9,15 37,7 LISTA DE 
ESPERA 

126 MARIANA RODRIGUES 
DE ARAUJO 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 7,8 9,75 37,5 LISTA DE 
ESPERA 

271 ARTHUR SILVA  
MARCULA 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 8,65 8,55 37,2 LISTA DE 
ESPERA 

121 RICHARD HIARLLEY 
SOARES SILVA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 6,5 5,5 37 LISTA DE 
ESPERA 

81 ANNA LUÍSA DE SOUZA    
COSTA DIAS 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 8,9 8,1 37 LISTA DE 
ESPERA 

378 GUSTAVO ESTANDISLAU 
DE ALENCAR 

--- 20 *NCE *NCE *NCE 7,9 8,8 36,7 LISTA DE 
ESPERA 

326 PEDRO HENRIQUE 
RODRIGUES DE SÀ 

------ 20 *NCE *NCE *NCE 7,5 9 36,5 LISTA DE 
ESPERA 
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ALCANTARA 

415 YSADORA VERENA 
RIBEIRO DE SOUZA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 5,5 6 36,5 LISTA DE 
ESPERA 

261 ALISSON RAFAEL 
BATISTA DOS SANTOS 

25 ---- *NCE *NCE *NCE 4,5 6,5 36 LISTA DE 
ESPERA 

409 DANIEL GUSTAVO 
RODRIGUES ANDRADE 
SOUZA 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 8,1 7,5 35,6 LISTA DE 
ESPERA 

80 ANNA BEATRIZ DE 
SOUZA COSTA DIAS 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 7,55 8 35,55 LISTA DE 
ESPERA 

30 FILIPE NERY RODRIGUES 
DA SILVA 

25 ---- 10 *NCE *NCE *NCE *NCE 35 LISTA DE 
ESPERA 

332 ERICK RAFAEL DE   
SOUZA OLIVEIRA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 5 4,75 34,7 LISTA DE 
ESPERA 

301 DANIEL MESSIAS  
RODRIGUES DE SOUZA 

25 ----- *NCE *NCE *NCE 4 5,65 34,65 LISTA DE 
ESPERA 

108 ANNY KAROLINE 
SOARES PEREIRA 

----- 20 *NCE *NCE *NCE 7,2 7,1 34,3 LISTA DE 
ESPERA 

270 JESSICA ALVES BATISTA ----- 20 *NCE *NCE *NCE 6,7 6,85 33,55 LISTA DE 
ESPERA 

382 VICTOR RODRIGUES 
ANDRADE 

---- 20 *NCE *NCE *NCE 6,9 6,2 33,1 LISTA DE 
ESPERA 
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157 JESSICA VITORIA DA 
SILVA NETO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE *  NCE *  NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

92 MURILLO VICTOR VIANA 
DE OLIVEIRA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

402 KAUAN BARBOSA DE   
OLIVEIRA 

25 ---- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

239 TAYNARA DE MOURA 
VELOSO 

25 ---- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

272 IURY ROCHA DE SA    
CRUZ 

25 ---- *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 LISTA DE 
ESPERA 

1 NICOLAS PAULO LEMOS   
BARBOZA 

----- 20 *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 20 LISTA DE 
ESPERA 

2 JOÃO MANOEL 
CAVALCANTE SANTOS 

---- 20 *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 20 LISTA DE 
ESPERA 

 
TURMA YOUTUBER - TEENS JÚNIOR - SEXTA – 14:00 – 16:00 

 

 
Nº  
DE  

INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 

PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente de 
servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 

0 A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

TOTAL  
Até  

100 pontos 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

203 GABRIEL SHIVA GOMES ------ 20 *NCE 15 10 9,5 9,25 63,5 SELECIONADO 
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OLIVEIRA 

40 GUSTAVO PINHEIRO BASTOS   
MARTINS DA SILVA 

------ 20 *NCE 15 *NCE 6,75 7,65 49,4 SELECIONADO 

223 HUGO HENRIQUE RIBEIRO 
DA SILVA 

25 ------ 10 *NCE *NCE 5,75 4,75 45,5 SELECIONADO 

430 ARTHUR LIMA SANTOS 25 ------ *NCE *NCE *NCE 9 9,5 43,5 SELECIONADO 

322 BRENO SOUZA BARROSO 25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,5 7,75 40,25 SELECIONADO 

51 ANA BEATRIZ NOBRE 
RODRIGUES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 5,5 6,25 36,7 SELECIONADO 

257 ISSACKEL DHOMINY 
COELHO BOMFIM 

25 ------ *NCE 15 *NCE *NCE *NCE 30 SELECIONADO 

 
 

TURMA DESENVOLVIMENTO MOBILE - QUINTA – 08:00 – 12:00 
 

 
Nº  
DE  

INSCRIÇÃO 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 

PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 

PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente 
de servidor 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de 
Português 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 A 

10) 

TOTAL  
Até  

100 pontos 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

136 GABRIEL BATISTA DA 
SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 9,2 42,2 SELECIONADO 
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83 JONATHAN EMANOEL 
VASCONCELOS GALVÃO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8,1 7,1 40,2 SELECIONADO 

128 GLEISON EMANUEL 
EVANGELISTA AMORIM 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7.0 8,1 40,1 SELECIONADO 

238 VICTOR MATEUS DE 
ANDRADE NUNES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,25 6,55 37,8 SELECIONADO 

355 ALLYSON GABRIEL DE 
MORAIS SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,17 6,17 37,34 SELECIONADO 

256 PLINIO FABRYCIO 
RIBEIRO DA SIILVA 
FILHO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6 5.8 36,8 SELECIONADO 

287 MARCOS LIMA DO 
NASCIMENTO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 SELECIONADO 

421 JOÃO FERNANDO GOMES 
VALERIO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 25 SELECIONADO 

 
TURMA ARDUINO - BÁSICO - QUINTA – 14:00 – 17:00 

 

 
Nº  
DE  

INSCRIÇÃ
O 

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

pública 
(25 

PONTOS) 

Vínculo 
escola 

privada 
(20 

PONTOS) 

Comprovante 
de Programa 

social 
(10 PONTOS) 

Comprovante 
de Cursos da 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

Dependente 
de servidor 
do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

Nota de Português 
 

ATÉ 10 PONTOS (NOTA 
DA DISCIPLINA DE 0 A 

10) 

Nota de 
Matemática 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

TOTAL  
Até  

100 pontos 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 
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414 RHUAN GABRIEL 
SIMPLÍCIO DOS SANTOS 

25 ------ 10 *NCE *NCE 6,7 7,4 49,1 SELECIONADO 

364 MATHEUS HOLANDA 
DE SÁ 

---- 20 NCE NCE 10 9,25 9,75 49 SELECIONADO 

117 LARISSA MILENA 
SOUSA ALVES 

25 ------ 10 *NCE *NCE 8,5 5,1 48,6 SELECIONADO 

96 LUCAS ELIAS BRAGA 25 ------ 10 *NCE *NCE 6 5 46 SELECIONADO 

57 BRUNO DIEGO 
MENEZES SANTOS 

------ 20 *NCE *NCE 10 7,5 7,7 45,2 SELECIONADO 

130 REYNAN RAFAEL 
SIMPLICIO DOS SANTOS 

25 ------ 10 *NCE *NCE 6,2 6,5 44,7 SELECIONADO 

319 LEONARDO BATISTA 
FREIRE 

25 ------ NCE 15 NCE 1,8 2,4 44,2 SELECIONADO 

118 ELIN MARDONIA 
RODRIGUES SANTOS 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 8 8 41 SELECIONADO 

253 JACÒ CABRAL DE JESUS 25 ------ *NCE *NCE *NCE 5,8 10 40,8 SELECIONADO 

441 JAIANY DA SILVA 
GOMES FONSECA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,8 7,8 40,6 SELECIONADO 

164 LUCAS MARTINS DA 
SILVA SENA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,1 8,4 40,5 SELECIONADO 

379 WANESSA RHAIANE 25 ------ *NCE *NCE *NCE 7,25 7 39,25 SELECIONADO 
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PEREIRA DA SILVA 

193 NICOLAS DE SOUSA 
MAGALHÃES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,5 7,5 39 SELECIONADO 

107 JOÃO VICTOR ALVES 
CLEMENTINO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,1 5 36,1 SELECIONADO 

134 ABIMAEL DE SOUZA 
SANTANA 

25 ------ NCE NCE NCE 6 4,75 35,75 SELECIONADO 

123 WENES NHEVITIS 
EVANGELISTA LINO 

25 ------ NCE NCE NCE 4,8 3,86 33,6 LISTA DE ESPERA 

5 CÍCERO DOUGLAS 
SILVA LOURENÇO 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 0.0 8,2 33,2 LISTA DE ESPERA 

141 CARLOS HENRIQUE 
SANTOS LOPES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 4,4 3,25 32,65 LISTA DE ESPERA 

125 ALANY ALVES 
SIQUEIRA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 1,6 2,1 28,7 LISTA DE ESPERA 

233 SILAS KENJI DE SOUZA    
OTSUKA 

---- 20 *NCE *NCE *NCE *NCE *NCE 20 LISTA DE ESPERA 

 
TURMA DOMÓTICA - AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM ARDUINO - QUARTA – 08:00 – 11:00 

 

 
Nº  
DE  

 
NOME COMPLETO 

Vínculo 
escola 

Vínculo 
escola 

Comprovante 
de Programa 

Comprovante 
de Cursos da 

Dependente de 
servidor 

Nota de 
Português 

Nota de 
Matemática 

TOTAL  
Até  

 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 
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INSCRIÇÃ
O 

pública 
(25 

PONTOS) 

privada 
(20 PONTOS) 

social 
(10 PONTOS) 

Academia 
HackTown 

(15 PONTOS) 

do IF Sertão 
(10 PONTOS)  

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 

0 A 10) 

 
ATÉ 10 PONTOS 

(NOTA DA 
DISCIPLINA DE 0 

A 10) 

100 pontos 
 

7 GIRLIAM SOARES MAIA 25 ------ 10 *NCE *NCE 4,75 5,25 45 SELECIONADO 

298 DANIEL LUCAS SILVA PIRES 25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,8 8,9 40,7 SELECIONADO 

178 ALAN DAVID PINTO DA 
SILVA 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6,6 7,5 39,1 SELECIONADO 

153 DEYVID ANDERSON 
SANTOS GOMES 

25 ------ *NCE *NCE *NCE 6 6,7 37,7 SELECIONADO 

 
 

PETROLINA, 06 DE OUTUBRO DE 2017. 

  

  

Fábio Cristiano Souza Oliveira 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo - Academia HackTown – Escola de Programação em Jogos e Robótica 

Portaria Nº 17/2017 – PROEXT de 05 de Setembro de 2017 

 


