
CPF STATUS

006.714.493-46 Deferida

011.983.174-00 Deferida

017.655.214-67 Deferida

042.975.075-79 Deferida

043.547.284-43 Deferida

054.643.975-66 Deferida

055.089.104-84 Deferida

055.750.204-79

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

058.218.745-13 Deferida

058.998.575-28
Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

059.714.785-08 Deferida

061.114.604-55 Deferida

062.547.045-10 Deferida

063.008.795-42 Deferida

068.717.655-45 Deferida

071.084.075-66 Deferida

072.699.814-18 Deferida

074.013.034-00 Deferida

078.852.804-11 Deferida

079.060.895-29

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da 

Renda per capita familiar (renda por pessoa da família)

079.569.524-17 Deferida

079.683.124-69 Deferida

091.946.954-07 Deferida

093.787.224-58 Deferida

099.936.784-65 Deferida

101.542.704-90 Deferida

102.332.994-83 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

104.486.724-80 Deferida
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105.045.144-75 Deferida

105.202.644-36 Deferida

107.625.504-30 Deferida

107.747.584-57 Deferida

107.764.044-74

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato não apresentou declaração 

de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição familiar (anexo I)., 

Indeferida por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e certidão de nascimento) de membro da família declarado no formulário 

de composição familiar (anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família)., 

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu., Documentos de identificação incompletos e comprovação de renda ilegível

109.023.014-11 Deferida

109.055.054-50

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da 

Renda per capita familiar (renda por pessoa da família), Documentação incompleta

109.074.124-32 Deferida

109.856.214-35 Deferida

111.713.384-22

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce atividade laboral remunerada não 

declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

113.078.774-51 Deferida

114.601.904-16 Deferida

114.784.964-10

Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e 

assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os 

critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da 

Renda per capita familiar (renda por pessoa da família)

117.380.724-10 Deferida

117.652.874-21 Deferida
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119.257.224-65

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e assinalaria responsabilidade e 

conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os critérios dos programas a que 

concorreu.

121.604.874-65 Deferida

121.650.714-70 Deferida

121.686.714-35

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e 

certidão de nascimento) de membro da família declarado no formulário de composição familiar (anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, 

comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família).

121.712.164-17 Deferida

122.496.354-45 Deferida

126.860.714-27 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

024.271.695-44 Deferida

034.871.384-33 Indeferida por: Documentação Incompleta

035.515.273-85 Deferida

044.357.685-85 Deferida

053.387.315-09 Deferida

061.088.285-60

Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., COMPROVAÇÕES DE 

RENDA INSUFICIENTES EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS ESPECIFICADAS

061.194.345-00 Deferida

065.684.575-90 Deferida

066.149.454-32 Indeferida por: Documentação Incompleta

068.935.904-74 Deferida

070.186.414-11 Deferida

070.959.115-25 Deferida

071.043.525-89 Deferida

073.512.094-30 Deferida

074.130.494-57
Indeferida por: O candidato apresentou comprovante de renda incompleto – dele mesmo ou de membro da família declarado na composição familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

077.296.174-39 Deferida
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081.521.174-04

Indeferida por: O candidato não apresentou seu comprovante de renda, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na 

composição familiar (anexo I), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., 

Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição 

familiar (anexo I)., Indeferida por: O candidato apresentou declaração de renda preenchida de forma incompleta – dele mesmo ou de familiar (anexos II, 

III ou IV), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato 

apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce atividade laboral remunerada não 

declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da 

família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e certidão de nascimento) de 

membro da família declarado no formulário de composição familiar (anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, comprometendo cálculo da renda per 

capita familiar (renda por pessoa da família)., Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria 

a veracidade das informações prestadas e assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica 

ou estivesse em desacordo com os critérios dos programas a que concorreu., Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar 

(anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa da família), ANEXO NÃO COMPATÍVEL COM O FORMATO DE 

ARAQUIVO ORIENTADO NO EDITAL

082.679.244-85 Deferida

084.342.544-09 Deferida

086.240.434-76 Deferida

086.768.114-40 Deferida

088.694.924-60 Deferida

089.311.034-50 Deferida

089.311.334-48 Deferida

089.556.044-59
Indeferida por: Renda familiar per capita (renda por pessoa da família) do candidato está acima do teto estabelecido pelo PNAES, maior que um salário 

mínimo e meio, infringindo o item 1.5 do edital.

090.495.804-32 Deferida

091.283.154-56 Deferida

093.608.114-75 Deferida

094.087.934-47
Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

094.114.354-67 Deferida

094.473.434-06 Deferida

095.118.504-74 Indeferida por: Documentação Incompleta
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095.180.794-39
Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I).

095.469.124-50 Deferida

097.434.664-01

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de renda preenchida de forma incompleta – dele mesmo ou de familiar (anexos II, III ou IV), 

comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., CANDIDATA APRESENTOU 

INFORMAÇÕES INCONSISTENTES QUANTO À FORMA DE SUSTENTO DA FAMÍLIA

098.144.704-66 Deferida

098.811.424-07 Deferida

099.131.554-52 Deferida

099.766.434-70 Deferida

099.891.134-83

Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou documentação pessoal (RG, CPF e certidão de nascimento) de membro da família declarado no formulário de composição familiar 

(anexo I), conforme item 7.2 – IV do edital, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família)., Indeferida por: Não 

apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa da família), FOI 

ANEXADO APENAS O TERMO DE COMPROMISSO

100.011.064-81 Deferida

100.517.654-03 Deferida

100.762.314-45 Deferida

101.037.274-26 Deferida

101.731.844-13

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de desempregado (anexo V) dele próprio ou membro da família, em que comunica que exerce 

atividade laboral remunerada não declarada em formulário específico, configurando renda não declarada, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital.

102.341.077-56

Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição 

familiar (anexo I)., Indeferida por: O candidato não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das 

informações prestadas e assinalaria responsabilidade e conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em 

desacordo com os critérios dos programas a que concorreu.

102.682.544-00

Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I)., CANDIDATO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/AUTÔNOMO SUA E DE SUA 

MÃE COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES.

102.853.784-06 Deferida
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103.382.054-70

Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou sua 

declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de 

membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição familiar (anexo I)., Indeferida por: O candidato 

não apresentou termo de compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e assinalaria responsabilidade e 

conhecimento das sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os critérios dos programas a que 

concorreu.

105.376.214-31 Deferida

106.318.434-77 Deferida

106.320.744-42 Deferida

106.896.964-42 Deferida

107.559.514-25 Deferida

107.604.471-95 Indeferida por: Arquivo não visualizável

107.604.714-95 Deferida

107.752.574-51 Deferida

107.832.944-33
Indeferida por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa 

da família), Não apresentou Termo de Compromisso (Anexo VII), CANDIDATO NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE RENDA DO PAI

110.041.624-21
Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado 

no formulário de composição familiar (anexo I).

111.547.274-75 Deferida

111.790.614-03 Deferida

111.873.744-07 Deferida

113.047.164-06 Deferida

113.526.754-55

Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou sua 

declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V)., Indeferida por: O candidato não apresentou declaração de desempregado de 

membro da família e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V) declarado no formulário de composição familiar (anexo I)., CANDIDATA NÃO ASSINOU 

A DECLARAÇÃO DE RENDA E COMPOSIÇÃO FAMILIAR (ANEXO 1)

115.538.314-11 Deferida

115.622.404-71

Indeferida por: O candidato apresentou declaração de renda preenchida de forma incompleta – dele mesmo ou de familiar (anexos II, III ou IV), 

comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., ANEXOU DUAS DECLARAÇÕES DE 

TRABALHO INFORMAL ASSINADAS PELO PAI COM INFORMAÇÕES CONFLITANTES

116.395.334-27 Deferida

116.406.234-42 Deferida
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117.189.684-00 Indeferida por: O candidato não apresentou sua declaração de desempregado e/ou estudante maior de 18 anos (anexo V).

117.623.474-90 Deferida

117.663.324-47

Indeferida por: O candidato não apresentou comprovante de renda de membro da família declarado na composição familiar (anexo I), comprometendo 

cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa da família) – vide subitem 7.2.1 do edital., Indeferida por: O candidato não apresentou termo de 

compromisso (anexo VII do edital) em que ratificaria a veracidade das informações prestadas e assinalaria responsabilidade e conhecimento das 

sanções cabíveis, caso apresentasse informação inverídica ou estivesse em desacordo com os critérios dos programas a que concorreu.

121.150.424-76 Deferida

121.564.406-13 Deferida

121.607.304-08 Deferida

123.836.044-02 Deferida

126.710.134-26 Deferida

703.592.574-02 Deferida

861.195.365-74 Deferida
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