
Inscrição Candidato Justificativa Resultado
3168220 ADILSON DA COSTA GARCIA                                               Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 

na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3552950 ADMILSON SANTANA DOS SANTOS                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3638847 ADRIANO OLIVEIRA SILVA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3008959 ADRIELLE SILVA SANTOS                                                 Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste da Barra no tempo 
mínimo exigido.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 

INDEFERIDO

3506266 AILTON JOSÉ DE MELO                                                   Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3349918 AIRTON FREIRE SILVEIRA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

Cargo: SOLDADO PM – 3ª CLASSE (COMBATENTE)                                                                 
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3390829 AKELLYSON OLIVEIRA DE JESUS                                           Conforme comprova filmagem o candidato não realizou nenhuma  repetição de forma 
correta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. O sub item do Edital 
10.12: Os casos de alteração psicológica ou fisiologica temporária ( estados menstruais, 
gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a 
realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados 
em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3104397 ALEXANDRO DOS SANTOS                                                  Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3204367 ALISSON DA SILVA SANTOS                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3110575 ALLAN JÚNIOR FERREIRA DOS 
SANTOS                                      

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3103790 ANA CARLA SANTOS DE JESUS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta. O candidato não realizou no tempo e nas repetições exigidas e não manteve 
o alinhamento da cabeça, coluna e pernas durante a execução do teste.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3135365 ANDERSON DE CARVALHO 
ALMEIDA                                          

Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO



3475980 ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. O sub 
item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou fisiologica temporária ( 
estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) 
que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos 
candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum 
tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3398544 ANDRÉ VINÍCIUS CANUTO OLIVEIRA                                        Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3608638 ANDREISE OLIVEIRA DE MELO                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3669432 ANGELO EMANUEL FREITAS LIMA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 

INDEFERIDO

3016706 ANTÔNIO FÁBIO COSTA MAMÉDIO                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3386821 ARMISSON ARAUJO SANTANA                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra,e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. No sub item do Edital 10.12: Os casos de 
alteração psicológica ou fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a 
realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados 
em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.         

INDEFERIDO

3281396 ARTUR MENDONÇA DA SILVA                                               Conforme comprova filmagem o candidato não manteve a constância no ritmo das 
repetições, interrompendo a sequência.Sendo considerado inapto, de acordo com o 
Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3190218 AYSLAN FERREIRA DA CRUZ                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3158730 BEATRIZ NASCIMENTO MELO                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta. O candidato não realizou o no tempo e nas repetições exigidas e não 
manteve o alinhamento da cabeça, coluna e pernas durante a execução do teste.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3624498 BRENO WILLIAM NUNES MENEZES                                           Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste da corrida conforme o 
Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados posteriormente para 
conclusão do TAF.

DEFERIDO

3003973 BRUNO ICARO BEZERRA FONSECA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3563170 CARLA MARIA DE SÁ E SILVA                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3389227 CARLA VILA NOVA DE OLIVEIRA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo,e retirou os pés do chão não mantendo o contato com o solo.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3578321 CARLOS ANDRE DE SANTANA                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3025721 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS                                               Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste da flexão de braço, de 
acordo o Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados 
posteriormente para conclusão do TAF.

DEFERIDO

3177475 CARLOS RODRIGO SOARES 
FREITAS SAMPAIO                                 

Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3102726 CHRISTIANO VIANA MENEZES                                              Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3381447 CÍCERO ERNANDES OLIVEIRA 
JÚNIOR                                       

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3364402 CLECIO DA SILVA ALBUQUERQUE                                           Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste da Natação na distância 
exigida.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 

INDEFERIDO

3026892 CRISTIANO TELES SOBRINHO                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3405737 DANIEL DAVID LIMA SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3014959 DANNYLO DA COSTA SILVA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3562778 DAVID DE PAULO ALVES SANTOS                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não estendeu os braços no retorno a 
posição inicial.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3440362 DEISON DE SOUZA NOBRE                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3226840 DERNIVAL NUNES DA MOTA 
ANDRADE                                        

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3296474 DIEGO BELIZARIO MELO                                                  Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, não 
estendeu os braços no retorno a posição inicial, e impulsionou  o corpo exageradamente 
para executar o teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Barra. 

INDEFERIDO

3176843 DIEGO JOSÉ SANTOS CRUZ                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo, e não promovendo o toque das escapulas no 
solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3507874 DIEGO PONTES BRAGA                                                    Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3177971 DOUGLAS RAMOS DA FONSECA                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3003019 EDERSON DAMASIO RAMALHO 
MÁXIMO                                        

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3301770 EDILMO ROCHA SANTOS                                                   Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3458032 ELYZABETH SANTOS DE OLIVEIRA                                          Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3246434 EMYLLE SUANE DE CARVALHO 
VIEIRA                                       

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo, e não manteve o alinhamento da cabeça, coluna e pernas durante a 
execução do teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3653650 EUNICE LALIANE FREITAS DE 
MENEZES                                     

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão 
de Braços . 

INDEFERIDO

3256413 EVERTON DA SILVA ARAUJO                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3166996 FELIPE ALMEIDA ANDRADE                                                Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3392155 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 
MACHADO                                    

Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste da Natação na distância 
exigida, segurando claramente a raia.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 

INDEFERIDO

3229262 FERNANDA RODRIGUES SOUZA                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo, e não manteve o alinhamento da cabeça, coluna e pernas durante a 
execução do teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3202488 FERNANDO DE SANTANA 
MENDONÇA                                          

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3191044 FRANCIS CARDOSO ARAGAO                                                Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3103978 GABRIEL BARBOSA VIEIRA                                                Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3458628 GEDEON DA SILVA SENA                                                  Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3505359 GENELSON DA SILVA                                                     Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste da Natação na distância 
exigida.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 

INDEFERIDO

3269205 GENILSON BARBOSA DE ALMEIDA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou a última  repetição de forma 
incorreta.Na execução incorreta o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3455149 GÊNISSON DE ANDRADE SANTOS                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3436098 GENIVALDO JOSE DOS SANTOS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão 
de Braços . 

INDEFERIDO

3455262 GEZISCAN SILVA SANTANA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3504905 GLADSON OBERTO SOUZA SANTOS                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3115534 GRACIELTON DE JESUS NORONHA                                           Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3258629 GUSTAVO FELIPE VIDAL PIZZI                                            Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3106594 IAGO JORGE DA CONCEIÇÃO 
SANTOS                                        

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3429113 IGOR GABRIEL DE SENA E SILVA                                          Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3003566 ITALO LUCAS MONTEIRO DA SILVA                                         Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3475441 IZAIAS BISPO DE JESUS JUNIOR                                          Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o no tempo e nas repetições 
exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. INDEFERIDO

3285430 JACKSON TAVARES DA COSTA                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3530159 JADSON BARROS DE OLIVEIRA                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3395480 JADSON SANTOS                                                         Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3520803 JAILSON GOMES DOS SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3440460 JEAN DE SOUZA DINIZ                                                   Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3575918 JESIAEL LIMA DOS SANTOS                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão 
de Braços . 

INDEFERIDO

3170080 JESSYCA KAROLINE SOUZA ALVES                                          Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3000915 JHONAS SILVA RODRIGUES                                                Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3129748 JOANDERSON DE JESUS OLIVEIRA                                          Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo, e não promovendo o toque das escapulas no 
solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3630897 JOÃO CARNEIRO DA MOTA NETO                                            Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3373100 JOÃO PAULO DE JESUS SANTOS                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não promovendo o toque das 
escapulas no solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Abdominal. 

INDEFERIDO

3308545 JOAO PAULO FLORENTINO 
CAVALCANTE                                      

Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o no tempo e nas repetições 
exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. INDEFERIDO

3423271 JOÃO PAULO GUIMARÃES 
RODRIGUES                                        

Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste no tempo e nas 
repetições exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3120740 JONATHA DIEGO DOS SANTOS                                              Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3385639 JONATHAN DAVID AMARAL 
FERNANDES                                       

Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3420957 JONATHAN SILVESTRE SANTANA                                            Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste no tempo e nas 
repetições exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO



3154181 JONATHAN WENDEL DANTAS 
CARVALHO                                       

Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3003680 JONATHAS MARCEL SANTOS 
ALVES DE SANTANA                               

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3381510 JONATHAS VILANOVA SILVEIRA 
MATOS                                      

Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3011534 JOSÉ ADILSON GONÇALVES 
INOCÊNCIO                                      

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3253473 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
CORREIA JÚNIOR                                 

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3187012 JOSE CLAUDIO PEREIRA MACHADO 
JUNIOR                                   

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3246680 JOSE FELIPE SANTOS                                                    Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3221814 JOSÉ RAFAEL COSTA SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3107027 JOSE RICARDO RAMOS DA SILVA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3263614 JOSÉ SOUZA CRUZ                                                       Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3327647 JOSÉ WANDESON VIEIRA MATOS                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3248356 JOSE WELINGTON SANTOS 
ROSENDE                                         

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não promovendo o toque das 
escapulas no solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Abdominal. 

INDEFERIDO

3539261 JOSEANE SANTOS SOARES                                                 Conforme comprova filmagem a candidata não alcançou a altura exigida de 1,60 m (um 
metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino de acordo com osub item do Edital 
10.3.2.1.A medição da altura foi executa por dois professores e dois aparelhos 
distintos.Sendo considerada inapta de acordo com o Edital

INDEFERIDO

3392295 JOSIVAL CARVALHO RABELO                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3208168 KAIRO DE OLIVEIRA GOMES                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3435830 KATSON BARRETO VASCONCELOS 
DE FIGUEIREDO                              

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo,como não promovendo o toque das 
escapulas no solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Abdominal. 

INDEFERIDO



3167267 KAYQUE FEITOSA CORTES ROCHA                                           O candidato apresentou atestado médico em desacordo com o sub item 10.3 do Edital. 
Sendo considerado inapto. INDEFERIDO

3537447 LARISSA DIAS ANDRADE                                                  Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo, e não manteve o alinhamento da cabeça, coluna e pernas durante a 
execução do teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3381897 LAURO MONTEIRO GARCEZ                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3193578 LENIMARQUES RIBEIRO ALMEIDA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3103188 LEONARDO RODRIGUES SANTANA                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3496910 LIECIVAN MAURILIO LEAL DA SILVA                                       Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste da natação conforme o 
Edital, sendo considerado apto.

DEFERIDO

3496295 LIEVERSON GONCALVES CALMON                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3022650 LUAN OLIVEIRA RODRIGUES                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3642186 LUCAS BOMFIM SILVA                                                    Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO



3502546 LUCAS COSTA ANDRADE                                                   Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3396231 LUCAS REZENDE DOS SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3558959 LUCAS VIEIRA SANTOS                                                   Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste do abdominal curl - up, de 
acordo o Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados 
posteriormente para conclusão do TAF.

DEFERIDO

3176681 LUIZ GOMES DA SILVA NETO                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3617890 LUIZ RICARDO DA SILVA 
FIGUEIREDO                                      

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3180700 MABIA HELENA OLIVEIRA 
NASCIMENTO                                      

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo,e retirou os pés do chão não mantendo o contato com o solo.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3210952 MARCELO ALMEIDA SILVA                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3000087 MARCELO FILIPE SANTOS ALVES 
DE SANTANA                                

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3136949 MARCIO ALVES DOS SANTOS                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3219275 MÁRCIO JOSÉ DE SANTANA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3443620 MARCOS ANTONIO PRADO 
MACHADO                                          

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3369250 MARCOS MARCZAN DOS SANTOS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3022625 MARCOS SILVA PACHECO                                                  Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3549682 MARIA DO CARMO MENESES SILVA 
NETA                                     

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3533980 MARISA DA SILVA SANTOS                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo,e retirou os pés do chão não mantendo o contato com o solo.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3573826 MAYARA MENDONÇA DOS SANTOS                                            Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste da Barra no tempo 
mínimo exigido.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 

INDEFERIDO

3589102 MICHEL SANTOS                                                         Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3317498 NAILSON DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA                                        

Conforme comprova filmagem o candidato não realizou nenhuma  repetição de forma 
correta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3300161 NICHOLAS SILVA PASSOS LIMA                                            Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste do abdominal curl - up, de 
acordo o Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados 
posteriormente para conclusão do TAF.

DEFERIDO

3007022 NICOLAS ALESSANDRO ALVES 
SOUZA                                        

Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3169014 PABLO ANDRÉ MENDES SANTOS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3104060 PAULO CESAR OLIVEIRA                                                  Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3416992 PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS 
SANTOS                                     

Conforme comprova filmagem o candidato realizou a última  repetição de forma 
incorreta.Na execução incorreta o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3367274 PAULO HENRIQUE SILVA DOS 
ANJOS                                        

Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o no tempo e nas repetições 
exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. INDEFERIDO

3011321 PAULO JOSÉ DE MENEZES                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3112764 PEDRO LUIS DA SILVA RAMOS                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3492915 PEDRO MAYCON LEAL SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3567710 PEDRO MENESES DA SILVA                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão 
de Braços . 

INDEFERIDO

3691829 RAFAEL ALVES PEREIRA JUNIOR                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, não 
estendeu os braços no retorno a posição inicial, e impulsionou  o corpo exageradamente 
para executar o teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Barra. 

INDEFERIDO

3504972 RAFAEL CLEITON DA CONCEIÇÃO 
ANDRADE                                   

Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3224643 RAFAEL ROCHA DA SILVA                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3311660 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS                                           Conforme comprova filmagem o candidato não realizou nenhuma  repetição de forma 
correta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3161030 RAONI GOMES DA ROCHA CRUZ                                             Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3571378 RAPHAELA CAMILO SALES                                                 Conforme comprova filmagem o candidato não manteve a constância no ritmo das 
repetições, interrompendo a sequência.Sendo considerado inapto, de acordo com o 
Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3366324 REBECKA DYANA MELO DE 
QUEIROZ                                         

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta. O candidato não realizou o no tempo e nas repetições exigidas.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3138887 RENATO ALVES DE ARAGAO 
JUNIOR                                         

Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3005330 RICARDO BRUNNO LUKAS 
LUTEMBERG VIEIRA LIMA                            

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3317390 RICARDO CERQUEIRA LIMA DE 
SANTANA                                     

Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3411206 RICARDO GUARANÁ DOS SANTOS                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3318150 RICARDO SANTANA SILVA                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3138836 RICARDO SANTOS DE ARAÚJO                                              Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. 

INDEFERIDO

3559807 RODRIGO JOSE DO NASCIMENTO 
MOURA                                      

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3296105 RODRIGO REZENDE DORING                                                Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3024911 RUI DEIBSON HOLANDA DE 
ALMEIDA                                        

Conforme comprova filmagem o  candidato não realizou o no tempo e nas repetições 
exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de 
Braços . 

INDEFERIDO

3128407 RUIDWILSON DE JESUS CARVALHO                                          Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão 
de Braços . 

INDEFERIDO



3519970 SEVERINO INACIO DA SILVA 
JUNIOR                                       

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3360768 SILVIO OLIVEIRA COSTA SILVA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
nem estendeu os braços no retorno a posição inicial.Sendo considerado inapto, de 
acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3114759 TACIO NASCIMENTO BARROS 
CORREIA                                       

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, não 
estendeu os braços no retorno a posição inicial, e impulsionou  o corpo exageradamente 
para executar o teste.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Barra. 

INDEFERIDO

3137180 THAIRO THIERS REIS CARVALHO                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3028631 THAYNAN ALVES DE OLIVEIRA                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não conseguiu flexionar os braços até 
formarem um ângulo mínimo de 90º (noventa graus ) com o antebraços, na articulação 
do cotovelo,e retirou os pés do chão não mantendo o contato com o solo.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3132773 THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA BISPO                                         Conforme comprova a filmagem o canididato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto.

INDEFERIDO

3449599 THIAGO MICHEL CHAGAS DOS 
SANTOS                                       

Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste da flexão de braço, de 
acordo o Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados 
posteriormente para conclusão do TAF.

DEFERIDO

3153550 THOMAZ DE SOUZA MENEZES                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve os braços sobre o peito, 
utilizando o mesmo como forma de impulsão, e  não formou um ângulo de 45º 
(quarenta e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO



3129560 TIAGO CARVALHO MAGALHÃES                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou a última  repetição de forma 
incorreta.Na execução incorreta o candidato não ultrapassou o queixo da barra.Sendo 
considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. INDEFERIDO

3146286 TONY PAULO FREITAS DA SILVA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3285090 UANDERSON CESAR SANTOS 
LONGO                                          

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3132889 VAGNER DA CRUZ SANTOS                                                 Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3502805 VALDEMIR JOSE DOS SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato não realizou o teste no tempo e nas 
repetições exigidas.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 
Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3425207 VALDSON DOS SANTOS ANDRADE                                            Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3326390 VANESSA DAS CHAGAS FORTES                                             Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não manteve o alinhamento da cabeça, 
coluna e pernas durante a execução do teste.Sendo considerado inapto, de acordo com 
o Edital sub item: 10. 7 Flexão de Braços . 

INDEFERIDO

3310582 VINICIUS DA SILVEIRA CARVALHO                                         Conforme comprova a filmagem o candidato conclui o teste do abdominal curl - up, de 
acordo o Edital, sendo considerado apto. Os candidatos serão convocados 
posteriormente para conclusão do TAF.

DEFERIDO

3117669 WALISSON TAVARES DA FONSECA                                           Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da barra, e 
impulsionou  o corpo exageradamente para executar o teste.Sendo considerado inapto, 
de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3103579 WANDER KLEY SANTOS ROSA                                               Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO

3446549 WELDJOHNSON ANTONIO DA 
COSTA                                          

Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não ultrapassou o queixo da 
barra.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital sub item: 10. 7 Barra. 

INDEFERIDO



3176193 WEVERTON DA SILVA SANTOS                                              Conforme comprova filmagem o candidato realizou várias repetições de forma 
incorreta.Nas execuções incorretas o candidato não formou um ângulo de 45º (quarenta 
e cinco graus ) em relação ao solo.Sendo considerado inapto, de acordo com o Edital 
sub item: 10. 7 Abdominal. 

INDEFERIDO

3419509 WILLIAM JORGE COSTA                                                   Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO

3687074 WILTON BRITO NASCIMENTO DA 
SILVA                                      

Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida no tempo e 
na distância exigida, de acordo com Edital: 2400 metros em 12 minutos, portanto 
considerado inapto. O sub item do Edital 10.12: Os casos de alteração psicológica ou 
fisiologica temporária ( estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo 
dispensado nenhum tratamento privilegiado.

INDEFERIDO


