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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA– IFB 

SiSU 2022/2: RESULTADO PRELIMINAR DA COMPROVAÇÃO DA RESERVA DE VAGA 

Referente ao Edital nº 7/2022, 22/6/22 – RIFB/IFB, SiSU 2022/2 

Inscrição do 

Enem 

Nome Civil / 

Nome Social 

Curso / Turno 

/ Campus 
Tipo de Vaga 

Nota do 

Candidato 

Classi 

ficação 
Situação 

211023074381 
MYKEL MAX 

TEODORO 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

604,31 1 

RESERVA DE 

VAGA NÃO 

COMPROVADA 

211020356708 

ANA CARLA 

PEREIRA DE 

SOUSA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

589,81 2 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

215002435281 

AMANDA 

CRISTINA DE 

SOUZA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

555,92 3 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211021454098 

VIVIANE 

ALVES DA 

CUNHA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

553,22 4 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 
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ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

ato. 

211017735187 

MARIA 

CLARA 

SANTOS DA 

CONCEICAO 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

539,24 5 
RESERVA DE 

VAGA 

COMPROVADA 

211037453662 

LETICIA 

NASCIMENTO 

DA SILVA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

536,2 6 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211001242935 
MAYRE DOS 

SANTOS 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

531,8 7 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211018064694 

WHELYTON 

LUYDI DE 

JESUS 

ALMEIDA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

513,65 8 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 
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211029945196 

ALICE 

DANTAS 

SCHALCHER 

MARTINS 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

510,4 9 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211020310176 

EDUARDA 

FERNANDES 

MARTINS 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

503,72 10 

RESERVA DE 

VAGA NÃO 

COMPROVADA 

215000006803 

STHEFANE 

LORRANE 

FERREIRA 

DOS SANTOS 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

485,16 11 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211031530630 

ARIEL 

ALMEIDA DE 

FRANCA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

477,42 12 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211002914060 

BRUNA 

RAFAELA DE 

LIRA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

448,31 13 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 
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OLIVEIRA Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211019131773 

ENYA 

DRIELLY DOS 

SANTOS 

TORRES 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

445,7 14 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211004938323 

LETICIA 

GABRIELLA 

ALMEIDA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, 

com renda familiar 

bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário 

mínimo e que tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

425 15 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

211029201780 

THAYANE 

COTRIM 

CARDOSO 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos 

autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas 

que, independentemente 

da renda (art. 14, II, 

Portaria Normativa nº 

18/2012), tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

516,18 1 
RESERVA DE 

VAGA 

COMPROVADA 

211006609815 

FERNANDA 

DE OLIVEIRA 

REIS 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos com renda 

familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo que 

tenham cursado 

integralmente o ensino 

530,94 1 

RESERVA DE 

VAGA NÃO 

COMPROVADA 
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médio em escolas 

públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

211000250384 

STHEFANY 

LETICIA DA 

SILVA 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos com renda 

familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo que 

tenham cursado 

integralmente o ensino 

médio em escolas 

públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

458,42 2 
RESERVA DE 

VAGA 

COMPROVADA 

211012409234 

ANTONIA 

MOTA DE 

MELO 

Licenciatura 

LETRAS - 

ESPANHOL / 

Matutino / 

Campus 

Ceilândia 

Candidatos que, 

independentemente da 

renda (art. 14, II, 

Portaria Normativa nº 

18/2012), tenham 

cursado integralmente o 

ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

596,07 1 

Não entregou a 

documentação de 

comprovação de 

reserva de vaga no 

período determinado 

em Edital e 

documento de 

Convocação para tal 

ato. 

 


