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Nome do Candidato
MONICA ELIANE VIEIRA FERNANDES

Parecer
Indeferido. Não é possível realizar nova inscriçao após o seu encerramento.

ROBSON SANTOS OLIVEIRA

Indeferido baseado nas seguintes linhas do item VII:
"No Anexo I constam todos os conteúdos programáticos das provas e as habilidades avaliadas.
- As Provas Práticas ocorrerão através da gravação e envio de um vídeo com os conteúdos programáticos exigidos no
anexo I. Esse vídeo deverá ser anexado ao formulário de inscrição.[@Parecer]
- Os vídeos deverão ter duração de no máximo 15 minutos;
- Deverá ser gravado na forma horizontal de forma que esteja visível o candidato bem como suas mãos;
- O candidato deverá apresentar o nome da peça e do seu compositor;
- Ao iniciar o vídeo o candidato deverá mostrar de forma visível o documento
de identificação;"

BRUNA ELIZA DE ANDRADE BATISTA
SILAS DOS SANTOS MARINS
ABRAÃO DOS SANTOS LIMA
LARA LIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO
EVERTON DOS SANTOS GAMA

Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

IGOR LEONARDO SANTOS

Indeferido baseado nas seguintes linhas do item VII:
"No Anexo I constam todos os conteúdos programáticos das provas e as habilidades avaliadas.
- As Provas Práticas ocorrerão através da gravação e envio de um vídeo com os conteúdos programáticos exigidos no
anexo I. Esse vídeo deverá ser anexado ao formulário de inscrição.
- Os vídeos deverão ter duração de no máximo 15 minutos;
- Deverá ser gravado na forma horizontal de forma que esteja visível o candidato bem como suas mãos;
- O candidato deverá apresentar o nome da peça e do seu compositor;
- Ao iniciar o vídeo o candidato deverá mostrar de forma visível o documento de identificação;"

