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 SELEÇÃO DE DOCENTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “APRENDA 
DOMÓTICA KNX PRATICANDO”        

                                                                             
        RESULTADO PRELIMINAR 

Sorteio Nome completo Instituição Observações 

1 Masamori Kashiwagi IFSP Homologado, sorteado, classificado p/ 1ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

2 Thiago Henrique Mombach IFSC Homologado, sorteado, classificado p/ 2ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

3 Filipe Gomes dos Santos IFBA Homologado, sorteado, classificado p/ 3ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

5 Roberio Paredes Moreira Filho IFPB Homologado, sorteado, classificado p/ 4ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

6 Maurício Soares Ortiz IFRS Homologado, sorteado, classificado p/ 5ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

7 Gabriel Vieira Nunes IFMG Homologado, sorteado, classificado p/ 6ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

11 Domingos Savio de Resende CEFET/MG Homologado, sorteado, classificado p/ 7ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

14 Sankeis Pacheco de Oliveira da Silva IFRO Homologado, sorteado, classificado p/ 8ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

15 Ádamo Henrique Rocha de Oliveira IFMA Homologado, sorteado, classificado p/ 9ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

16 Fabíola Fernandes Andrade IFCE Homologado, sorteado, classificado p/ 10ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

17 Arthur Salgado de Medeiros IFRN Homologado, sorteado, classificado p/ 11ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

18 Jean Hilaire Adebai Tomola IFRJ Homologado, sorteado, classificado p/ 12ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

22 Humberto Rodrigues Macedo IFTO Homologado, sorteado, classificado p/ 13ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

36 Márcio do Carmo Barbosa Poncilio Rodrigues IFSudesteMG Homologado, sorteado, classificado p/ 14ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

39 Ezequiel Junio de Lima IFSulDeMinas Homologado, sorteado, classificado p/ 15ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

40 Victor Amadeu Sant Anna de Medeiros IFMS Homologado, sorteado, classificado p/ 16ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

41 Willi Gonçalez Osaka IFPR Homologado, sorteado, classificado p/ 17ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

42 Priscilla Araújo Juá Stecanella IFGoiano Homologado, sorteado, classificado p/ 18ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

62 Maurício Braga Thomaz IFRR Homologado, sorteado, classificado p/ 19ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

4 Luciene Cavalcanti Rodrigues IFSP Homologado, sorteado, classificado p/ 20ª vaga, conforme item 7.5 do edital 

8 Cristina Alves Maertens IFMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 1º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

9 Flávio Torres Filho IFPB 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 2º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

12 Eduardo Luís Pinto Santana IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 3º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 



20 Mariano da Franca Alencar Neto IFCE 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 4º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

23 Leonardo de Carvalho Vidal  IFRJ 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 5º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

27 Rogério da Silva IFSC 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 6º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

37 Valci Ferreira Victor IFTO 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 7º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

46 Thales Augusto de Oliveira Ramos IFRN 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 8º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

48 Rodrigo Lício Ortoplan IFSulDeMinas 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 9º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

51 José Alberto Gobbes Cararo IFGoiano 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas, 10º classificado p/ o cadastro de 

reserva, conforme item 7.5 do edital 

10 Felipe de Sousa Silva IFMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

13 Guido Lessa Ribeiro Filho IFMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

19 Ronaldo Siqueira da Gama IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

21 Antonio Luiz Marques Júnior IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

24 Leandro Candido Brasão IFRJ 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

25 Marcelo Machado Cad IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

26 Juliana Ribas Monteiro IFRJ 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

28 Italo Jader Loiola Batista IFCE 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

29 Carolyne Amélia Assis Ávila IFMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

30 Leandro Silva de Assis IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

31 Afonso Celso Turcato IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 



32 Rodrigo Assis Bonfim IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

33 José Ricardo Moraes de Oliveira IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

34 Cristiano Miranda Barroso IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

35 Lazaro Edmilson Brito Silva IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

38 Moisés Gomes de Lima IFCE 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

43 William César Santos Ramalho IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

44 Rogerio da Silva Oliveira IFCE 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

45 Ricardo Aurélio Fragoso de Sousa IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

47 Jonas Damasceno Batista de Araújo IFRN 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

49 Fabiano Medeiros Tavares IFTO 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

50 Daiane Sampaio Santos IFMS 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

52 Jefferson Aparecido Dias IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

53 João Paulo de Toledo Gomes IFSulDeMinas 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

54 Rafael Pitwak Machado Silva IFRO 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

55 Fábio Luiz Viana IFSP 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

56 Leandro Matos Riani IFSudesteMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

57 Alexandre Dullius IFPR 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

58 Marco Antônio Silva Pereira IFMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 



59 Walcyr Duarte Nascimento IFSudesteMG 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

60 Alisson Luiz Agusti IFSC 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

61 Saulo Farias Alves IFBA 
Homologado, sorteado, fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva, 

conforme item 7.5 do edital 

62 André Pacheco Meurer IFRS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Frederico Mariano Aguiar IFNorteMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Diego Albuquerque Carvalho IFNorteMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Antônio César Souza dos Santos IFBaiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Paulo Sérgio Ramos da Silva  IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Regina do Nascimento Gomes Xavier IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Alexsander Furtado Carneiro IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Paulo André da Rocha Perris IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Anacreone da Silva Souza IFPR 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Robert de Souza Bonuti IFGoiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Carlos Henrique Profirio Marques IFRN 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Whelson Oliveira de Brito IFPB 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Sergio Shimura IFSP 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Jurandir da Cruz Barbosa IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Carlos Tadeu Queiroz de Morais IFRS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 



  Luan Matheus Moreira IFMS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Stone Marisco Duarte IFMS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Bruno de Souza Roque IFSudesteMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Fabiano Borges IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Joaz de Souza batista IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Tiago Trindade da Silva IFRS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Pablo Carlos de Siqueira Furtado IFSudesteMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Raul Eduardo Fernandez Sales IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  João Pablo Santos da Silva IFPB 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Régia Talina Silva Araújo IFCE 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Dedison Santos Moura IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Marcos Celso Rodrigues IFSulDeMinas 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Bruno Almeida de Souza IFPB 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Marco Antônio do Carmo IFMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Gustavo Buchweitz Giusti IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Eloisa Marciana Kolberg Theisen IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Osmar de Araújo Dourado Júnior IFSulDeMinas 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Thelma Valentina de Oliveira Fredrych IFTO 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 



  Priscilla Souza Neves IFBA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Sandro Cesar Silveira Juca IFCE 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  David Lopes Maciel IFRO 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Roberto Hartwig Oswald IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Alex Martins Santos IFMA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Henrique Miguel Cunha IFMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Charles Martins Diniz IFMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Tatielle Menolli Longhini IFMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Raphael Antonio de Souza IFSP 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Rodrigo Arruda Felício Ferreira IFSudesteMG 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Lourivani Bastos IFMT 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Rodrigo Rossetto Gati IFSP 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Carla Maria Badin Guizado IFMS 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Wagner Vilar Veiga IFMA 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Claudia Bocchese de Lima IFBaiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Ângela Maria Nogueira de Oliveira IFRR 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Deborah Deah Assis Carneiro IFRR 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Rafael Paiva Garcia IFSP 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 



  Isaque da Silva Almeida IFSP 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Daniel Fernando Anderle IFCatarinense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Fatima Aparecida Castriani Sanches Brandão IFBaiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Paulo Lindenmeyer IFSulriograndense 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Jesmmer da Silveira Alves IFGoiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

  Carlos Antonio Ferreira IFGoiano 
Não homologado. Documentação enviada não comprova vínculo com os sub-eixos 

listados na alínea a) do item 4.1 do edital 

 


