
CPF STATUS MOTIVO DO INDEFERIMENTO (QUANDO HOUVER)

013.400.144-32 Indeferido
Não apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3.2, subitem 3 do edital 

de: Beatriz de Brito Alves e Josinete de Brito Prado

042.135.034-29 Indeferido

O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS de JOSÉ HAROLDO LOPES DE AMORIM.  O candidato apresentou 

apenas as páginas de identificação e a página que consta o registro do último 

contrato de trabalho. Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de 

identificação do trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último 

contrato de trabalho e a página subsequente em branco.

Informou no questionário socioeconômico (anexo I) que em alguns momentos 

depende economicamente da genitora. Caso tenha recebido auxílio financeiro de 

terceiros no meses de janeiro, fevereiro e março, apresentar declaração específica 

(anexo V do edital).

046.971.864-19 Indeferido

As despesas apresentadas não guardam proporcionalidade com a renda 

comprovada.O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS de FLÁVIA DE LIMA LÚCIO.  Apresentar cópias da CTPS 

contendo as duas páginas de identificação do trabalhador, a página que conste o 

registro do empregador do último contrato de trabalho e a página subsequente em 

branco.

050.493.414-77 Indeferido
Não apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3, subitem 1.2 do edital 

de:Niedja Freire Cabral

056.267.024-66 Indeferido

As despesas apresentadas não guardam proporcionalidade com a renda 

comprovada.O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS de LARA DOS SANTOS LIMA.  O candidato apresentou 

apenas as páginas de identificação e registro de profissões regulamentadas. 

Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de identificação do 

trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último contrato de 

trabalho e a página subsequente em branco.

Apresentar mais informações sobre sua manutenção, pois as despesas apresentadas 

não guardam proporcionalidade com a renda comprovada.

Não apresentou histórico do ensino médio e fundamental.

059.400.234-60 Indeferido
Não apresentou Cópias da Carteira de Trabalho do Candidato, conforme item 3.2, 

subitem 7 do edital.

060.819.964-84 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de ALDA MARIA DE CASTRO PINHEIRO.  Apresentar cópias da CTPS 

contendo as duas páginas de identificação do trabalhador, a página que conste o 

registro do empregador do último contrato de trabalho e a página subsequente em 

branco.

Não apresentou comprovante de residência do núcleo familiar em Palmeira dos 

Índios.

067.925.844-28 Indeferido
Não apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3.2, subitem 1.2 do 

edital, de: Hugo Diego Tavares e Maria Cícera da Silva. 

068.861.414-06 Deferido

073.624.024-14 Deferido
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079.391.024-27 Indeferido

O candidato não apresentou COMPROVANTE DE RENDA de Antônio de 

Albuquerque Cardoso, comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda 

por pessoa da família).Não apresentou cópias da carteira de trabalho de Antônio de 

Albuquerque e Cláudia Barbosa, conforme item 3.2, subitem 1.2 do edital.

084.453.504-47 Indeferido

As despesas apresentadas não guardam proporcionalidade com a renda 

comprovada.O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS de MARLENE DA SILVA OLIVEIRA.  O candidato 

apresentou apenas as páginas de identificação e registro de profissões 

regulamentadas. Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de 

identificação do trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último 

contrato de trabalho e a página subsequente em branco.

085.677.024-88 Deferido

087.567.794-02 Indeferido
Não apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3.2, subitem 1.2 do 

edital, de Felipe José de O. da Silva e Francisco Pereira da Silva

091.741.814-08 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de EURIDES SILVA DOS SANTOS.  Apresentar cópias da CTPS contendo as 

duas páginas de identificação do trabalhador, a página que conste o registro do 

empregador do último contrato de trabalho e a página subsequente em branco.

094.369.124-98 Indeferido

O candidato não apresentou declaração de composição familiar assinada, atestando 

quantas pessoas compõem a sua família, as que recebem renda e os respectivos 

valores Não apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3.2, subitem 

1.2 do edital, de Maria Gorete da Rocha Alves e de Weilher Rocha

095.223.924-80 Indeferido

O candidato não apresentou COMPROVANTE DE RENDA de Juliana Marques; Maria 

Gorete Marques e Carlito Batista da Silva(vide item 3.1, subitem ), comprometendo 

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

098.417.244-05 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de MARIA CLECIANE DE OLIVEIRA GOMES LIRA para atestar situação de 

desemprego.  Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de identificação 

do trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último contrato de 

trabalho e a página subsequente em branco.

105.944.164-00 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de ANDREA CAMASSARI SANTANA e STEPHANE CAMASSARI SANTANA.  

Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de identificação do 

trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último contrato de 

trabalho e a página subsequente em branco.

O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS de AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA.  O candidato 

apresentou apenas as páginas de identificação. Apresentar cópias da CTPS 

contendo as duas páginas de identificação do trabalhador, a página que conste o 

registro do empregador do último contrato de trabalho e a página subsequente em 

branco.

Não apresentou histórico do ensino médio e fundamental.

108.667.404-90 Indeferido

O candidato não apresentou cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS de ROMERO CASTRO DA SILVA JÚNIOR.  O candidato apresentou 

apenas as páginas de identificação. Apresentar cópias da CTPS contendo as duas 

páginas de identificação do trabalhador, a página que conste o registro do 

empregador do último contrato de trabalho e a página subsequente em branco.

108.780.214-85 Deferido

108.867.054-79 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de MAYNARA KALYA FERREIRA LIMA e LUZIA DA SILVA FERREIRA.  

Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de identificação do 

trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último contrato de 

trabalho e a página subsequente em branco.



111.884.524-28 Indeferido

O candidato apresentou COMPROVANTE DE RENDA INCOMPLETO de Valéria 

Maria S. de Paula (Faltou pág. da Carteira de Trabalho, conforme item 3.2, subitem 

1.2 do edital), comprometendo cálculo da renda per capita familiar (renda por pessoa 

da família).O candidato não apresentou DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO E/OU 

ESTUDANTE MAIOR DE 18 ANOS (Anexo VI) de Damarys Victórya S. de Paula.Não 

apresentou cópias da carteira de trabalho, conforme item 3.2, subitem 1.2 do edital de 

Damarys Victórya

113.196.794-12 Indeferido

O candidato não apresentou RG, CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da 

Certidão de Nascimento de Josycléa de Almeida Silva (ilegível) declarado no 

Formulário de Composição Familiar (Anexo II), comprometendo cálculo da renda per 

capita familiar (renda por pessoa da família).

117.352.074-03 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de CÍCERO WILLIAM CESAR DE SOUZA, ROSEANE CESAR DE SOUZA e 

MARIA JÚLIA CESAR.  Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de 

identificação do trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último 

contrato de trabalho e a página subsequente em branco.

Não apresentou histórico do ensino médio e fundamental.

118.555.024-02 Indeferido

O candidato não apresentou RG, CPF ou, em caso de menores de idade, cópia da 

Certidão de Nascimento de todos, exceto o candidato, declarado no Formulário de 

Composição Familiar (Anexo II), comprometendo cálculo da renda per capita familiar 

(renda por pessoa da família).O candidato não apresentou COMPROVANTE DE 

RENDA de todos os membro da família, comprometendo cálculo da renda per capita 

familiar (renda por pessoa da família).Não apresentou contrato ou recibo de aluguel

120.877.824-23 Deferido

759.107.564-00 Indeferido

O candidato não apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS de ROSIETE GOMES DOS SANTOS e WALTER SILVA DOS SANTOS.  

Apresentar cópias da CTPS contendo as duas páginas de identificação do 

trabalhador, a página que conste o registro do empregador do último contrato de 

trabalho e a página subsequente em branco.


