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APROVADOS (EM ORDEM ALFABÉTICA) 
 

 

 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 

 DANIEL HENRIQUE SABINO 

 EDUARDO HENRIQUE MARTINS PAGIN 

 LEONARDO DE BRITO LOPES 

 MATHEUS MACHADO GARCIA 

 MAURO ALVES DA SILVA 

 PAULO RICARDO DA SILVA MOREIRA 

 ROOSEVELT KALIL NARDARI GOMES 

 TIAGO COSTA SILVA 

 

 
LISTA DE ESPERA (POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) 

 

 
 

1. CAIO HENRIQUE DE MORAES 

2. RAQUEL CRISTINA BARRETTO BATISTA ARANTES 

 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES – LEIA ATÉ O FINAL: 

 Candidatos(as) em lista de espera deverão aguardar o contato do Serviço de Pós-Graduação, caso 
venham a ser convocados(as) para matrícula. 

 Devido ao quadro atual de pandemia, a apresentação das informações e documentos de matrícula será 
realizada de forma virtual, por formulário eletrônico. 

 O período de matrícula para candidatos(as) aprovados(as) ocorrerá entre os dias 02 à 04/01/2023. 
 
 A convocação do(as) candidato(as) da lista de espera está prevista para o dia 05/01/2023, caso haja 

disponibilidade de vaga(s).  
 



 

 
 

 A matrícula para os eventuais candidatos da lista de espera, chamados para matrícula nas vagas 
remanescentes, será realizada em 06/01/2023, também de forma virtual. 
 

o Lembrando eu as vagas remanescentes não podem ser superior a 20% das matrículas de 
candidatos oriundos da rede pública. 
 

o Poderá haver mais de uma chamada dos habilitados na lista de espera, caso o total de vagas 
não tenha sido preenchido. 

 
 Informamos que os documentos necessários para matrícula podem ser consultados pelo link: 

https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/profmat/documentacao_para_matricula_ena2023.pdf 
 

 Em acordo com o item 8.1.1 do Edital do ENA-2023, informamos que além dos documentos indicados na 
página citada anteriormente, é necessário apresentar uma declaração do(a) Diretor(a) da Escola, com 
firma reconhecida e com data anterior máxima de 30 dias, de que se encontra atuando na docência de 
Matemática na Educação Básica, sendo dispensado o reconhecimento de firma se Diretor(a) de escola 
da rede pública; e também o arquivo (PDF) do currículo registrado na Plataforma de Educação Básica da 
CAPES. 
 

 Lembrado que, de acordo como item 8.1.2 do Edital do ENA-2023, para fins de comprovação da docência 
de Matemática na Educação Básica da rede privada é necessário que o estabelecimento de ensino esteja 
devidamente organizado na forma preconizada pela Lei nº 9.394/96 (LDB) e a declaração mencionada 
no item 2.5. esteja acompanhada de cópia de documento para autorização de funcionamento, podendo 
ser portaria, parecer, resolução de órgão competente ou a publicação no Diário Oficial. 
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