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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE 

ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

CANDIDATO CPF 
COD. 

CARGO PEDIDO MOTIVO 

JOAO VITOR LIANDRO DOS SANTOS 
 903******49  ** INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”. 

WANDERSON DA SILVA SOUSA 
048*****06 28 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

ITAMAR DURAND RODRIGUES 177******15 23 DEFERIDO   
 

RAIMUNDA ANDREIA RODRIGUES MENDES 
832*****49   INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO 604*****99 54 DEFERIDO   
MARIA APARECIDA BARROS DE FARIAS 

618******24   INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

 

ADANNES NASCIMENTO MENESES 
706******64 8 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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JEFFERSON HUGO BANDEIRA DE FRANCA 051***00 16 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

 
 
 
SILVIA DA SILVA RODRIGUES 89*******72 38 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

ANNY KELLY CANTANHEDE FERNANDES 
064*****67 45 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

CHARLES DARWIN FERREIRA CRUZ 
062*******69 11 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

 
 
 
ROSANA COSTA DA SILVA 023******28 4 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

 
 
 
PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 607****67 16 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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MANOEL CLESIO DA COSTA MORAIS 

376*******49 54 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

MARIA RITA SOUSA DA SILVA 
608*******70 28 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

PATRÍCIA DE JESUS NUNES 
009*****00 19 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 
027******45 16 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

VIVIAN KATHLEEN FERREIRA CRUZ 
611*******08 49 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

 
 
 
 
MARINA FERNANDES CUNHA 608******20 54 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal. 

 
 
 
CHRISTOPHER LOPES DE LIMA 040*******50 1 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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CHRISTOPHER LOPES DE LIMA 040******50 16 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

AURINETE FERREIRA BARBOSA 997******04   DEFERIDO   
 
 
 
RAFAEL SILVA SANTOS 058******73 32 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

JADSON JADNEY MELO CUNHA 
744*****72 16 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

 
 
 
MAURILIO FERREIRA SANTOS 008*****81 1 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

 
 
 
ROMILSON FERREIRA AIRES 004*****81 38 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
  

MARIZETE COSTA FERRAZ 
025*****99 39 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 
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ERNANDE ALVES DE SOUSA FERREIRA 
072******01 1 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

ERNANDE ALVES DE SOUSA FERREIRA 
072****01 42 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

UILMA CELIA GARCIA DA CRUZ 
29*****68 54 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

EVILA LARISSA SOARES MEIRELES 
609*****09 53 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

 
 
 
CELCIRA MEDEIROS ARAUJO 007*****89 4 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

 
 
 
 
CELCIRA MEDEIROS ARAUJO 

007*****89 38 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

THYAGO SALES RESPLANDES 066*****00 16 DEFERIDO   
ERILSON PLINIO OLIVEIRA MACEDO 

655******53 54 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

RUTE ANA DE JESUS SILVA 331*****68 27 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal. 
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ISABELA SANTANA DUARTE 036*****57 28 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

JALUELTHOM GOMES TRINDADE 038*****12 1 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

VALDIVAN CONCEIÇÃO DA SILVA 048*****59 27 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA 043*****44 42 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

LINDAIANE SILVA SANTOS 333*****88   INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

MARCIO DAVID RODRIGUES COELHO 056*****02 32 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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LUCILENE PIRES DE LIMA ARAUJO 008*****42 4 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal.  

ANTONIO GABRIEL DE LIMA ARAÚJO 090*****17 8 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal.  

ANTONIO GUILHERME DE LIMA ARAUJO 087*****61 1 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal.  

RIZIA DOS SANTOS LIRA 611*****73 32 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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ANA PAULA SANTOS DA SILVA 045*****74 27 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

IDAMARES BEZERRA SILVA 616*****44 54 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

CAMILA SOUSA DA SILVA 313*****24   DEFERIDO   

GABRIELLA LIMA DUARTE 611*****51 54 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”.  

IAGO BOAZ PINHEIRO 605*****55 31 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

DAYANY SILVA SENA 045*****90 27 DEFERIDO   

MATEUS DOS SANTOS SILVA 073*****83 43 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

SILVIA DIAS COSTA 601*****83   DEFERIDO   

INGRID FURTADO GOMES 030*****66 28 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.2, “a” [(...) “estiver inscrito”] bem com do item 8.3, 
“a”, [(...) “declaração eletrônica de que é membro da família” (...)], onde fica 
claro que não basta que o candidato já tenha feito parte ou esteja meramente 
inscrito no Cad Único, mas que o mesmo esteja ATUALIZADO, já que, 
somente dessa forma, com esta informação constando na Declaração 
Eletrônica, é possível verificar com certeza jurídica a situação de pobreza 
prevista no Decreto Federal. 
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ISABEL CRISTINA RESENDE MORAIS 029*****08 27 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

CRISLANE DO NASCIMENTO ROLIM 059*****13 50 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

JARDEAN TEIXEIRA NUNES 027*****05 16 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

JOSIEL HENRIQUE DE JESUS SILVA 045*****60 19 INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

ANDRÉ LUÍS BELFORT MONTEIRO DOS 
SANTOS 

051*****50 23 DEFERIDO   

RAIMUNDA SILVANIA RIBEIRO SILVEIRA 633*****72 27 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

SILVYA MENDES DE SOUSA 044*****96 4 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 
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ANA CLECIA DOS SANTOS OLIVEIRA     INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, “a”, primeira parte (“documento de identidade”), 
levando a penalidade prevista no item 8.6, “c”.  

MARIA LETICIA MOREIRA SILVA 013*****64 28 INDEFERIDO 

descumprimento do item 8.3, “a”, segunda parte (“declaração eletrônica de 
que é membro de família de baixa renda”), levando a penalidade prevista no 
item 8.6, “c”. Edital claro na necessidade de declaração eletrônica que 
comprove o cadastramento da família no Cad Único, não sendo apto a lhe 
substituir qualquer outro documento como cópia de cartão “Bolsa Família” ou 
“Ficha de Cadastramento”. 

IGOR RAIMUNDO GOMES PEREIRA     INDEFERIDO 
descumprimento do item 8.3, caput, levando a penalidade prevista no item 
8.6, “c”. 

RAYMARA DA SILVA RIBEIRO 056*****99 38 DEFERIDO   
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