
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO RESERVA 
 

 

1º ano do Ensino Médio (concurso público – Edital nº 02/CBNB/2018) 
 

   

 

Conforme o item 10.6, o responsável pela candidata de inscrição nº 2018032607, Luma 

Gonçalves Baptista de Leão, classificada na 21ª colocação, referente ao concurso 

público para o 1º ano do ensino médio, desistiu da matrícula neste estabelecimento de 

ensino, sendo considerado 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 15 de março de 2019, no 

horário das 9h às 16h, 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 Nome do candidato Classificação 

20180300915 Igor Hazelman Nunes de Andrade 29
o 

 
 
 
 

 

1º ano do Ensino Médio (concurso público – Edital nº 02/CBNB/2018) 
 

   

 

Conforme o item 10.6, o responsável pelo candidato de inscrição nº 2018030915, Igor 

Hazelman Nunes de Andrade, classificado na 29ª colocação, referente ao concurso 

público para o 1º ano do ensino médio, desistiu da matrícula neste estabelecimento de 

ensino, sendo considerado 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 15 de março de 2019, no 

horário das 9h às 16h, 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 Nome do candidato Classificação 

20180302292 Maria Eduarda Sampaio Almeida 30
o 



 

 

1º ano do Ensino Médio (concurso público – Edital nº 02/CBNB/2018) 
 

   

 

Conforme o item 10.6, o responsável pela candidata de inscrição nº 20180302292, Maria 

Eduarda Sampaio Almeida, classificado na 30ª colocação, referente ao concurso 

público para o 1º ano do ensino médio, desistiu da matrícula neste estabelecimento de 

ensino, sendo considerado 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 19 de março de 2019, no 

horário das 9h às 16h, 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 Nome do candidato Classificação 

2018034220 Caio Freitas Dantas 31
o 

 


