
Concurso Cultural “Construindo a Persona Futura” 

Resultado da Seleção 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, torna público o resultado dos               

selecionados no regulamento Concurso Cultural “Construindo a Persona Futura”. 
 

Conforme estabelecido no item 10.b) do regulamento do concurso, a comissão técnica de seleção              

e julgamento analisou os conteúdos dos vídeos enviados e indicou os vencedores por categoria,              

bem como destinou menção honrosa à vídeos que se destacaram.  

 

Para maiores informações entre em contato pelo e-mail personafuturaatendimento@gmail.com ou          

ligue para a Subsecretaria de Identidade Cultural: 2976-2547. 

 

 

Categoria 

 

Colocação  

 

Aluno 

 

Escola 

 

Professor Orientador  

 

A 
 

1° 

Cristian Ferreira Gomes 

Júnior 

Escola Municipal Cardeal 

Câmara 
Wagner José de Oliveira 

 

A 

 

2° 
Leticia dos Santos Frazão 

Escola Municipal Tobias 

Barreto 
Gilberto Baroni da Cruz 

 

A 

 

3° 
Carollini Loureiro Patricio 

Escola Municipal São João 

Batista 
Tatiana Lopes Del Rio 

 

B 
1° 

Désirée Marie da 

Conceição Sodré 
Escola Municipal Grécia Lídia Santos Arruda 

 

B 2° 
Maria Vitória Nunes 

Mendes 

Escola Municipal Mário 

Fernandes Pinheiro 

Tatiana Maria dos Santos 

Scabio 

 

B 3° 
José Jorge Arruzzo 

Pessanha 

Escola Municipal Professor 

Júlio de Mesquita 

Ana Lúcia dos Santos 

Castro 

 

C 1° 
Aisha de Jesus Soares 

Oterio 

Centro de Arte e Esporte PET - 
Presidente Médici 

Camilla Tenorio de 

Albuquerque 

 

C 
2° Sheldon Cesar Furtado 

Escola Municipal Menezes 

Cortes 
Alex Marco Porto Fonseca 

 

C 3° 
Nina Trindade Nunes 

Camões Perrone 

Núcleo de Arte Prof. Albert 

Einstein 
Diego Braga da Silva 

Menção Honrosa 

Categoria Aluno Escola Professor 

A 

Samara de 

Oliveira 

Duarte 

Escola Municipal São João 

Batista 
Tatiana Lopes Del Rio 

C 

ELIOMAR 

PEREIRA DO 

NASCIMENTO 

Escola Municipal Victor 

Hugo 

MARIA APARECIDA MOREIRA 

DA PAIXÃO 

B 

Luiz Fernando 

Mendes do 

Nascimento 

Escola Municipal Vicente 

Licínio Cardoso 

Luzinete Mantovani Espíndola 

Pessôa 

A 

Gabriel da 

Costa 

Chequer 

Escola Muncipal Hélio 

Smidt 
Gliceria do Carmo Duarte 

mailto:personafuturaatendimento@gmail.com


 

Comissão Julgadora: 

Mário Gomes 

Guilherme Reis 

Cláudia Petrina 

Nixon da Silva 

Sérgio Bonelli  

 

Antonio Carlos T. da Silva Junior  

  

Lília G.T. Paranhos Langhi  

  

 


