
CPF STATUS

007.270.282-60 Deferida

010.553.488-06 Indeferido 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).

014.413.394-69 Deferida

047.688.725-90 Deferida

048.630.594-50 O candidato não apresentou documentos exigidos no edital Nº 02/2015

063.081.834-74 Deferida

064.829.894-97 Deferida

066.639.414-88
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.

071.629.734-50

Indeferido 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.

076.207.475-24
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.

076.722.614-36 Deferida

077.502.164-48 Deferida

081.979.524-00 Deferida

084.828.244-22
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.

086.373.324-71 Deferida

089.329.244-30 Deferida

090.018.114-18
Indeferido por: O candidato concluiu a graduação ou estar matriculado em outro curso de graduação, na ufal ou outra instituição de ensino superior, em 

desacordo com o item 3.1.c do edital.

092.895.364-54 Deferida

095.119.264-70 Documentos anexados em formato incompatível ao exigido no edital, impossibilitando a leitura dos mesmos.

095.281.534-61
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa 

da família)

097.946.804-35 Deferida

102.196.964-89
Indeferido 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.
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105.534.884-06 Indeferido 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).

109.825.864-93
Indeferido por: Não apresentou Declaração de Composição Familiar (anexo I), comprometendo cálculo da Renda per capita familiar (renda por pessoa 

da família)

117.678.004-28 Documentos anexados em formato incompatível ao exigido no edital, impossibilitando a leitura dos mesmos.

132.777.207-80 Deferida

436.106.118-12 Deferida

700.635.494-33 Deferida
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