CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO RESERVA
6º ano do Ensino Fundamental (concurso público – Edital nº 02/CBNB/2018)
Conforme o item 9.2 o responsável pela candidata de inscrição nº 2018022507,
Maria Luiza Franco de Souza, classificada na 3ª colocação; referente ao concurso
público para o 6º ano do ensino fundamental, não compareceu a Secretaria Escolar do
CBNB para realizar a matrícula da candidata, no prazo máximo estabelecido pela 1ª
convocação publicada no site www2.fab.mil.br/cbnb, que foi até ás 12h, do dia 18 de
janeiro de 2019, sendo considerada DESISTENTE;
Em consequência:
CONVOCO o candidato abaixo discriminado para que o seu responsável realize
a matrícula na Secretaria Escolar do CBNB, até as 12h do dia 22 de janeiro de 2019, no
horário das 8h às 12h, munidos dos documentos constantes do item 9.1 do edital
supracitado e dos formulários preenchidos constates no site, localizado no campo
“MATRÍCULA ALUNOS NOVOS”, tudo constantes no site www2.fab.mil.br/cbnb:

Nº de inscrição
2018024846

Nome do candidato
Pedro Eduardo Bezerra dos Santos

Classificação
19º

Conforme o item 9.2 o responsável pela candidata de inscrição nº 2018023965,
Luiza Rocha Simas Teles, classificada na 7ª colocação; referente ao concurso público
para o 6º ano do ensino fundamental, não compareceu a Secretaria Escolar do CBNB
para realizar a matrícula da candidata, no prazo máximo estabelecido pela 1ª convocação
publicada no site www2.fab.mil.br/cbnb, que foi até ás 12h, do dia 18 de janeiro de 2019,
sendo considerada DESISTENTE;
Em consequência:
CONVOCO o candidato abaixo discriminado para que o seu responsável realize
a matrícula na Secretaria Escolar do CBNB, até as 12h do dia 22 de janeiro de 2019, no
horário das 8h às 12h, munidos dos documentos constantes do item 9.1 do edital
supracitado e dos formulários preenchidos constates no site, localizado no campo
“MATRÍCULA ALUNOS NOVOS”, tudo constantes no site www2.fab.mil.br/cbnb:

Nº de inscrição
2018023425

Nome do candidato
Miguel Castro Magalhães

Classificação
20º

Conforme o item 9.2 o responsável pelo candidato de inscrição nº 2012775,
Guilherme Oliveira Guatimosim, classificado na 9ª colocação; referente ao concurso
público para o 6º ano do ensino fundamental, não compareceu a Secretaria Escolar do
CBNB para realizar a matrícula do candidato, no prazo máximo estabelecido pela 1ª
convocação publicada no site www2.fab.mil.br/cbnb, que foi até ás 12h, do dia 18 de
janeiro de 2019, sendo considerada DESISTENTE;
Em consequência:
CONVOCO o candidato abaixo discriminado para que o seu responsável realize
a matrícula na Secretaria Escolar do CBNB, até as 12h do dia 22 de janeiro de 2019, no
horário das 8h às 12h, munidos dos documentos constantes do item 9.1 do edital
supracitado e dos formulários preenchidos constates no site, localizado no campo
“MATRÍCULA ALUNOS NOVOS”, tudo constantes no site www2.fab.mil.br/cbnb:

Nº de inscrição
2018023533

Nome do candidato
Luiz Guilherme dos Santos Neto

Classificação
21º

Conforme o item 9.2 o responsável pelo candidato de inscrição nº 2018021929,
Davi Gomes de Souza, classificado na 10ª colocação; referente ao concurso público para
o 6º ano do ensino fundamental, não compareceu a Secretaria Escolar do CBNB para
realizar a matrícula do candidato, no prazo máximo estabelecido pela 1ª convocação
publicada no site www2.fab.mil.br/cbnb, que foi até ás 12h, do dia 18 de janeiro de 2019,
sendo considerada DESISTENTE;
Em consequência:
CONVOCO o candidato abaixo discriminado para que o seu responsável realize
a matrícula na Secretaria Escolar do CBNB, até as 12h do dia 22 de janeiro de 2019, no
horário das 8h às 12h, munidos dos documentos constantes do item 9.1 do edital
supracitado e dos formulários preenchidos constates no site, localizado no campo
“MATRÍCULA ALUNOS NOVOS”, tudo constantes no site www2.fab.mil.br/cbnb:

Nº de inscrição
2018023113

Nome do candidato
Diogo Vieira dos Santos

Classificação
22º

Conforme o item 9.2 o responsável pelo candidato de inscrição nº, 2018024377,
Artur Oswaldo da Cruz Moraes, classificado na 14ª colocação; referente ao concurso
público para o 6º ano do ensino fundamental, não compareceu a Secretaria Escolar do
CBNB para realizar a matrícula da candidato, no prazo máximo estabelecido pela 1ª
convocação publicada no site www2.fab.mil.br/cbnb, que foi até ás 12h, do dia 18 de
janeiro de 2019, sendo considerada DESISTENTE;
Em consequência:
CONVOCO a candidata abaixo discriminada para que o seu responsável realize
a matrícula na Secretaria Escolar do CBNB, até as 12h do dia 22 de janeiro de 2019, no
horário das 8h às 12h, munidos dos documentos constantes do item 9.1 do edital
supracitado e dos formulários preenchidos constates no site, localizado no campo
“MATRÍCULA ALUNOS NOVOS”, tudo constantes no site www2.fab.mil.br/cbnb:

Nº de inscrição
2018022270

Nome do candidato
Maria Eduarda Bergamini Rocha

Classificação
23º

