3ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO RESERVA
1º ano do Ensino Médio (concurso público – Edital nº 02/CBNB/2018)
Conforme o item 9.2 o responsável pelo candidato de inscrição nº 2018032181,
Carlos Gabriel Pires Tasques Leite de Almeida, classificado na 23ª colocação;
referente ao concurso público para o 1º ano do ensino médio, 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 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
201803825

Nome do candidato
Guilhermina Fernandes Silva

Classificação
24o

Conforme o item 9.2 o responsável pela candidata de inscrição nº 201803825,
Guilhermina Fernandes Silva, classificado na 24ª colocação; referente ao concurso
público para o 1º ano do ensino médio, 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 21 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
2018033394

Nome do candidato
Caio Marcelo Venâncio Pereira dos Santos

Classificação
22o

Conforme o item 9.2 o responsável pela candidata de inscrição nº 2018033394, Caio
Marcelo Venâncio Pereira dos Santos , classificado na 22ª colocação; referente ao
concurso público para o 1º ano do ensino médio, 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 21 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 24 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
2018032701

Nome do candidato
Amanda Martins Felicio Nogueira

Classificação
26o

