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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  

COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 

EDITAL N° 002/2019 – JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS  

CONVOCAÇÃO DOS HABILITADOS – 2ª ERRATA 

 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Coordenadoria 

Especial de Políticas Públicas de Juventude, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 2ª errata da convocação dos 

jovens habilitados, no Juventude sem Fronteiras, os quais obtiveram as maiores 

notas no ENEM 2018 e a frequência igual ou superior a 60% nas aulas do 

ACADEMIA ENEM 2018 para comparecerem à sede desta Coordenadoria, 

localizada na Avenida da Universidade, 1895, 1º andar, Benfica, com a cópia dos 

documentos, elencados no item 5.2 do edital, na forma nele estabelecida, durante 

o dia 24 de maio de 2019, no horário de 08 as 12 hs e de 13 as 17hs. 

 A presente errata se presta a informar que as jovens a seguir listadas 

cumprem os requisitos de habilitação previstos no Edital, portanto podem 

comparecer ao endereço acima elencado, para entrega da documentação no 

prazo regular, estando na lista dos classificados.  

 

CANDIDATO(A) 

KELLVIA LETICIA BESERRA SOARES 

VANESSA VITORIA ARAUJO DE SOUZA 

 

Ainda em conformidade com o Edital, voltamos a ressaltar que apenas 100 

(cem) alunos serão classificados ao final da seleção para o intercâmbio de 08 (oito) 

semanas em país de língua Inglesa (Inglaterra) ou espanhola (Espanha) 

obedecida a primeira escolha de destino pelos primeiros colocados (item 2.2) e os 

classificáveis serão alocados conforme as vagas disponíveis, sendo indiferente a 

sua escolha principal (item 5.11).  

Ressalta-se que os jovens participantes do Academia Enem que não 

tenham sido beneficiados (as) pelo Juventude sem Fronteiras em edições 

anteriores, terão prioridade na presente seleção (item.4.5), e que as informações 

apresentadas são de responsabilidade do Jovem participante, conforme o item 

5.1.1.5 do edital.  

 

 

Fortaleza, 24 de maio de 2019. 

Comissão Coordenadora de Seleção 


