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COMISSÃO INTERNA DE SELEÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS ENERGIF/PRONATEC 
EDITAL Nº SPO.024, DE 04 DE ABRIL DE 2022 - RESULTADO FINAL 

 
 
 
O Presidente da Comissão Interna de Seleção do Programa Qualifica Mais ENERGIF/Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), no Câmpus São Paulo, 

designada pela Portaria SPO.058 - DRG/SPO/IFSP, de 05/04/2022, divulga o resultado FINAL do 

Edital nº SPO.024, de 04/04/2022. 

 

⮚ Classificação: Matutino - Das 7:30 às 11:30h 

Classificação Candidato Inscrição 
1 ***63956*** classificada 
2 ***73964*** classificada 
3 ***99876*** classificada 
4 ***58356*** classificada 
5 ***74582*** classificada 
6 ***64772*** classificada 
7 ***37912*** classificada* 
8 ***89672*** classificada 
9 ***82120*** classificada 

10 ***81621*** classificada 
11 ***01932*** classificada 
12 ***85907*** classificada* 
13 ***97784*** classificada 
14 ***69969*** classificada 
15 ***22161*** classificada 
16 ***78858*** classificada 
17 ***35912*** classificada 
18 ***13412*** classificada 
19 ***36020*** classificada 
20 ***49365*** classificada 
21 ***81401*** classificada 
22 ***45395*** classificada 
23 ***02405*** classificada 
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24 ***60259*** classificada* 
25 ***65995*** classificada 
26 ***01642*** lista de espera 
27 ***55026*** lista de espera 

 

 

⮚ Classificação: Noturno - Das 18:30 às 22:30h 

Classificação Candidato Inscrição 
1 ***11118*** classificada 
2 ***85813*** classificada 
3 ***43502*** classificada* 
4 ***57747*** classificada 
5 ***85947*** classificada* 
6 ***78116*** classificada 
7 ***47590*** classificada 
8 ***75570*** classificada* 
9 ***11426*** classificada 

10 ***36292*** classificada* 
11 ***44962*** classificada* 
12 ***47637*** classificada 
13 ***32077*** classificada 
14 ***09313*** classificada* 
15 ***93354*** classificada 
16 ***78247*** classificada 
17 ***47528*** classificada* 
18 ***54466*** classificada 
19 ***93388*** classificada 
20 ***76457*** classificada 
21 ***52105*** classificada 
22 ***64098*** classificada* 
23 ***11994*** classificada 
24 ***14731*** classificada 
25 ***70611*** classificada 
26 ***20749*** lista de espera 
27 ***60477*** lista de espera 
28 ***17331*** lista de espera 
29 ***75127*** lista de espera 
30 ***89916*** lista de espera 
31 ***67658*** lista de espera 
32 ***88725*** lista de espera 

 

 

⮚ Inscrições Indeferidas 

Candidato Inscrição Justificativa 
***90038*** indeferida item 5.3. e) do Edital  
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***97158*** indeferida item 5.3. c) do Edital  
***89380*** indeferida item 5.3. e) e item 5.3. c) do Edital  
***00119*** indeferida item 5.3. e) e item 5.3. c) do Edital  
***57780*** indeferida item 5.3. e) do Edital  
***92459*** indeferida item 5.3. a) e item 5.3. e) do Edital  
***05178*** indeferida item 5.3. e) e item 5.3. c) do Edital  
***05633*** indeferida item 5.3. a) do Edital  

***65661*** indeferida Recurso não atendeu aos critérios do 
Edital 

***64098*** indeferida repetida. A outra inscrição foi 
deferida. 

***42162*** indeferida item 5.3. a) do Edital  

***90038*** indeferida repetida. A outra inscrição também 
foi indeferida. 

***08462*** indeferida item 5.3. c) do Edital  
***26084*** indeferida item 5.3. e) e item 5.3. c) do Edital  
***46860*** indeferida item 5.3. a) do Edital  

***55026*** indeferida repetida. A outra inscrição foi 
deferida. 

***41028*** indeferida item 5.3. c) do Edital  
***05940*** indeferida item 5.3. e) do Edital  
***52883*** indeferida item 5.3. e) do Edital 

 

 

São Paulo, 25 de abril de 2022. 

  

 

Cintia Goncalves Mendes da Silva 
Presidente da Comissão Interna de Seleção do 
Programa Qualifica Mais ENERGIF/PRONATEC 
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