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Nome completo

CPF

Decisão da Comissão de Seleção e Admissão

Allan Igor Bezerra da Silva

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
00741111403 não dá acesso ao CV Lattes do candidato, apenas ao site da
plataforma Lattes.

Amilson Ramos Quirino da
Silva

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. 1.3 – São de inteira e exclusiva
09290408480 responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
ele fornecidas para
a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas,
em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Ana Cláudia da Silva

INDEFERIDO. O número de referência e o CPF que constam no
comprovante de pagamento são diferentes daqueles que constam na
07354634417
GRU. Sendo que os dados da GRU são compatíveis com os
solicitados no Edital e os dados do comprovante de pagamento não.

Anderson Pimentel dos
Santos

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
08849016450 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
André Tenório Pereira Júnior 08528176495 não dá acesso ao CV Lattes do candidato, apenas ao site da
plataforma Lattes.
Andressa Galindo Alves de
Melo Oliveira
ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA SANTOS

10112393454 Deferida
INDEFERIDA. Não apresentou quitação eleitoral, nem a emitida pelo
774.017.194-87 site do TSE, nem o comprobatório de comparecimento ao pleito de
2020. Não apresentou o comprovante de pagamento da inscrição.

Daysiane Roberta Pereira
dos Santos

INDEFERIDA. O CPF que consta no comprovante de pagamento é
10447230417 diferente do CPF da candidata que consta na GRU e nos documentos
de inscrição.

Edjane de oliveira silva
nascimento

INDEFERIDA. A GRU, documento obrigatório para inscrição, conforme
06171425486 item 2.1 do Edital, não foi apresentada, apenas o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição.

ELIELZA CRISTINA SOUSA
DA SIlva

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. O documento apresentado de
comprovação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, por
possuir Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo
03024527451
Federal, não foi obtido no site do Ministério da Cidadania que informa
a situação do cadastro. 1.3 – São de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Emmanuel César Silva
Marinho Batista

INDEFERIDA. O CPF que consta no comprovante de pagamento é
10495328480 diferente do CPF do candidato que consta na GRU e nos documentos
de inscrição.

Fábio Renan França
Salustiano

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
10730406407 não dá acesso ao CV Lattes do candidato, apenas ao site da
plataforma Lattes.

Francinette Mendes Lopes

INDEFERIDO. O documento apresentado de comprovação de
isenção do pagamento da taxa de inscrição, por possuir Cadastro
10287944441
Único para os Programas Sociais do Governo Federal, não foi obtido
no site do Ministério da Cidadania que informa a situação do cadastro.

Gessica Macêdo da Silva

05341352343 Deferida

GILCA TEREZINHA DOS
SANTOS

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
09046555470 não dá acesso ao CV Lattes do candidato, apenas ao site da
plataforma Lattes.

HANNA YASMIM FARIAS
SILVA

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
08569946422 não dá acesso ao CV Lattes do candidato, apenas ao site da
plataforma Lattes.

Helena Soares de Almeida
Gomes

98421204491 Deferida

Jackson Róbson de Lima

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA. 1.3 – São de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
06698356417
ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Jacqueline Leite dos Santos

08661002451 Deferida

Janilton Vicente Ferreira

76557910400

Jefferson Lucas Ribeiro
Andrade

INDEFERIDA. A quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data posterior ao período de inscrição. 1.3 – São de inteira e
exclusiva responsabilidade do candidato as informações e
09409012422
documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não
poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou
a qualquer título.

INDEFERIDA. O link de acesso informado no formulário de inscrição
não dá acesso ao CV Lattes do candidato.

JOÃO PAULO DA CUNHA

INDEFERIDA. A GRU, documento obrigatório para inscrição, conforme
76407438268 item 2.1 do Edital, não foi apresentada, apenas o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição.

João Paulo da Silva

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. O documento apresentado para
10600237419 isenção de pagamento da taxa de inscrição comprova que o candidato
foi aluno da UFPE e finalizou o curso em 2019.2, não sendo aluno
regularmente matriculado no período de inscrição, conforme apregoa
o edital.

Jorge Armando Espíndola
da Gama

11479324418 Deferida

José Genilson da Costa

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. 1.3 – São de inteira e exclusiva
08993566488 responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
ele fornecidas para
a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas,
em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Josefa Vanessa dos Santos
Araújo

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
10601478401 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

JULYENE DA SILVA
MENEZES

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
10764880489 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

Kátia Regina Orlando da
Silva

04104610402

KATIA XAVIER
RODRIGUES BARBOSA

03196997499 Deferida

Lucas da Silva Lima

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
12312675420 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

LUCIANO FERREIRA DE
LIMA

01001053435 Deferida

Luis Gomes do Nascimento

INDEFERIDA. Não apresentou quitação eleitoral, nem mesmo
documento comprobatório de justificativa de ausência no pleito
eleitoral de 2020. 1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do
34965526899
candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para a
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Maria de Fátima Estevão da
Silva

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. 1.3 – São de inteira e exclusiva
07150964435 responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
ele fornecidas para
a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas,
em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

INDEFERIDA. Os documentos de identidade e carteira nacional de
habilitação não apresentão condições de legibilidade.

Marilia gisele da silva rizzo
arouxa

INDEFERIDA. A GRU, documento obrigatório para inscrição, conforme
06069168496 item 2.1 do Edital, não foi apresentada, apenas o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição.

MARY DE MELO TEIXEIRA
MONTEIRO

76464431404 Deferida

Mayla Silva Santos

05359719311 Deferida

Nayara Perla oliveira da
silva

INDEFERIDA. O e-Título e o comprovante de Quitação Eleitoral
apresentados estão com visualização parcial, impedindo a validação.
93237103420
Os documentos GRU e comprovante de pagamento da taxa de
inscrição estão com legibilidade comprometida, dificultando a análise.

Pedro Victor de Siqueira
Mariano

INDEFERIDA. A Quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data anterior ao pleito eleitoral de 2020, impossibilitando a
verificação de quitação eleitoral. 1.3 – São de inteira e exclusiva
12205973410 responsabilidade do candidato as informações e a documentação por
ele fornecidas para
a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas,
em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

RAFAEL BARBOSA DA
SILVA

INDEFERIDA. A GRU, documento obrigatório para inscrição, conforme
05169209444 item 2.1 do Edital, não foi apresentada, apenas o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição.

Regivan de Lima Nogueira

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
11182517412 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

Rodrigo Alves Valença

INDEFERIDA. Os documentos apresentados são de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato. O RG não está atualizado (superior a
09997699440 10 anos) e está incompatível com os demais documentos. O
comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal consta como CADASTRO NÃO ATUALIZADO.

Rogério Dias Pimentel

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
10928815498 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

Roseane Almeida dos
Santos

INDEFERIDA. É de inteira e exclusiva responsabilidade da candidata o
08644428403 envio dos documentos solicitados no item 2.1 do EDITAL. O Título de
Eleitor não foi apresentado e é documento obrigatório.

SILVANA MARIA DA SILVA

03419124414 Deferida

Tamires de Melo Torres

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
11179168470 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

Thaís da Silva Santos

70869860461 INDEFERIDO. CPF que consta na GRU não pertence à candidata.

Verônica de Araujo Oliveira
Silva

INDEFERIDO. O documento apresentado de comprovação de
isenção do pagamento da taxa de inscrição, por possuir Cadastro
27511524818
Único para os Programas Sociais do Governo Federal, não foi obtido
no site do Ministério da Cidadania que informa a situação do cadastro.

Wagner José de Morais

09507665420 Deferida

Wanderson Cleyton da Silva

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
10158018460 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

William Moura da Silva

INDEFERIDO. O comprovante de Cadastro Único para Programas
09537551423 Sociais do Governo Federal consta como CADASTRO NÃO
ATUALIZADO.

Williane Cavalcante
Cordeiro

06434109458 Deferida

Yalorisa Andrade Santos

INDEFERIDA. A quitação Eleitoral apresentada no ato de inscrição
tinha data posterior ao período de inscrição. 1.3 – São de inteira e
exclusiva responsabilidade do candidato as informações e
08510090424
documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não
poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou
a qualquer título.

