RESULTADO SORTEIO REGIME DE COTAS

A Diretora-Presidenta da Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
Defensora Pública CAROLINA de S. C. ANASTÁCIO, torna público o resultado do SORTEIO
ocorrido no dia de hoje, 07 de novembro de 2018, na sala 2, da sede da FESUDEPERJ, com
referência às VAGAS OFERECIDAS para o 6º. REGIME DE COTAS do Curso Regular Diurno
Preparatório para as Carreiras Jurídicas (3 vagas para pessoas com deficiência e 7 para negros e
índios, distribuídas em 10 vagas na turma do Curso regular Diurno de 2018), conforme EDITAL
constante do site da Escola. Ressalte-se que totalizamos 15 inscrições, sendo 13 inscrições
deferidas.

Todo processo de sorteio teve início às 14:20hs, na presença da funcionária Selene Meira
Lamellas, que acompanhou os trabalhos. O sorteio foi gravado para eventual consulta.

Iniciado o sorteio, a DIRETORA PRESIDENTE deu ciência da decisão tomada pela diretoria da
FESUDEPERJ no sentido de consolidar a inscrição de uma única pessoa com deficiência
que teve sua inscrição deferida, eis que em número inferior às vagas a eles destinadas (03
inscrições para 10 vagas), fazendo-se o sorteio das demais entre os negros e indígenas
inscritos.

Em seguida, deu-se início à leitura dos nomes de todas as pessoas que tiveram suas inscrições
deferidas para a TURMA REGULAR DIURNA DE NOVEMBRO DE 2018, colocando-se as
filipetas (com cada nome) na urna de votação. Foram SORTEADOS 09 NOMES

(das 10 vagas

oferecidas, 01 delas foi preenchida com pessoa com deficiência) conforme relação a seguir: ANA
CAROLINE BARROS DA SILVA, DAIANE NARA MATOS VIEIRA DA SILVA, ÉRIKA LOPES
DA COSTA, IGOR TEIXEIRA SANTOS, INAIARA FERREIRA ARIAS, JORGE LUIS SOARES
DE PAULA, LUANA ANDRÉ MARTINS, MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA e TIAGO
MENDES TEIXEIRA.

ENCERRADA A VOTAÇÃO e publicado o RESULTADO no site da FESUDEPERJ,
ficam cientes os candidatos cujas inscrições foram contempladas, de que deverão
comparecer, munidos de sua cédula de identidade e demais documentos
necessários para a matrícula no curso, no período do dia 08 a 12 de novembro,
no horário de funcionamento da secretaria da FESUDEPERJ, localizada na Avenida
Marechal Câmara, nº 314, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para a efetivação
das matrículas, observando que o candidato que não confirmar a matrícula nas datas
definidas perderá o direito à vaga.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2018

Carolina Anastácio
Diretora Presidenta da Fesudeperj

