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Edital nº 001/2020-Processo Seletivo Anual Interno de Discentes para o Programa de Auxílio Permanência do IFRJ Campus Paracambi 

 

 Resultado do Recurso III: da 1ª lista de Classificados 

  

CPF* Resultado do Recurso 

16244480708 Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o auxílio, aguardando novas classificações 

06135284762 
 

Auxílio Alimentação: Indeferido. O candidato não apresentou os documentos solicitados. 

21719990719 

Auxílio Transporte: Indeferido. O candidato, conforme publicação no Portal, está indeferido para o referido 
auxílio.                 

 Auxílio Alimentação: Indeferido. O candidato não apresentou os documentos solicitados. 

18503665786 
Auxílio Transporte: indeferido. O aluno não se encontra inscrito no auxílio transporte.                                          

Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o auxílio, aguardando novas classificações 

18503665786 
Auxílio Transporte: Indeferido. O candidato não se encontra inscrito para o referido auxílio.                                           

Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o auxílio, aguardando novas classificações 

11635640792 

Auxílio Transporte: Conforme a 1ª lista de classificados, divulgada em 27/03/2020, o candidato está  
classificado para o recebimento do auxílio. O candidato não apresentou, no seu recurso, nenhum elemento 

novo que leve a reconsiderar o resultado                                                                          
Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações. 

15354763703 
Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações. 

16897696706 
Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações. 
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17768634705 

Auxílio Transporte: indeferido. O candidato não apresentou, no seu recurso, nenhum elemento novo que 
leve a reconsiderar o resultado A posição do candidato no ranqueamento coloca-o na situação de habilitado, 

mas não classificado (vide item 4.2 do Edital).                                                                             
Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações. 

16792827723 
Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações 

20907475795 Auxílio Alimentação: Indeferido. O candidato não apresentou os documentos solicitados. 

17499490750 

Auxílio Transporte: Conforme a 1ª lista de classificados, divulgada em 27/03/2020, o candidato está 
classificado para o recebimento do auxílio. O candidato não apresentou, no seu recurso, nenhum elemento 

novo que leve a reconsiderar o resultado.                                                                        
 Auxílio Alimentação: O candidato está ranqueado para o recebimento do auxílio, aguardando novas 

classificações. 

 


