
 
 

 
 
 
 

Ministério da Educação 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

Boletim de Serviços da PREN Nº 16/2017 
 

 
O PRÓ-REITOR DE ENSINO, ADÍLSON CÉSAR ARAÚJO, DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – IFB, nomeado pela                
Portaria nº 601, de 06 de junho de 2013 publicada no Diário Oficial da União, no uso de suas atribuições legais e                      
regimentais, torna público o Boletim de Serviços 07-2017.  

1. DA DIVULGAÇÃO  

A Pró Reitoria de Ensino - PREN, de acordo com a Portaria Normativa 009, de 16 de dezembro de 2014, em que                      
autoriza a certificação de nível de conclusão do ensino médio, pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de                  
Brasília, com base nos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos –                 
ENCCEJA-Exterior, a partir da edição de 2014, divulga a lista de candidatos que irão obter o certificado.  

 

Nome CPF Cidade 

EDUARDO WATANABE RUIZ ***.452.358-** Nagoya 

LAURA BORGES DE OLIVEIRA SANTOS ***.783.506-** Bruxelas 

LEILA PEREIRA GAILHEIRO ***.895.571-** Bruxelas 

SIRLEIDA ELERES FAVACHO ***.327.652-** Bruxelas 

ANDREIA HIDEMI YUKIMARU ***.348.028-** Nagoya 

RENATO HIROMI GIMENEZ MIZOGUCHI ***.977.558-** Ota 

SUELI REGINA BESERRA ***.741.869-** Boston 

REGINA LUCIA SOARES DO NASCIMENTO ***.809.393-** Boston 

SABRINA ERIKA HATADA RAMOS ***.004.979-** Nagoya 

 
Brasília,  13 de novembro de 2017. 

  
 

 

 

Original assinado 

Adilson Cesar Araujo 

Pró-Reitor de Ensino 
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