
CPF Resultado Preliminar

624.516.697-72 Habilitada

095.781.987-01 Habilitada.

938.562.457-15 Habilitado.

990.357.237-91 Não habilitada. Motivo: não trouve as pendências.

085.171.247-90 Não habilitada. Motivo: não trouve as pendências.

848.706.567-87 Habilitada. 

555.891.037-20 Habilitada

053.686.637-65
Não habilitada. Trazer no recurso declaração que o filho não tem conta ou extratos 

bancários e documento referente a situação de moradia.

113.881.607-81 Habilitada

037.222.757-09 Habilitada

868.895.577-15 Não habilitada. Pendência declaração de desemprego e que não possio renda do marido

071.333.307-03 Não habilitada. Pendente o extrato bancário dos 3 últimos meses da aluna.

044.577.587-44 Não habilitada. Pendente. Extrato bancário do marido dos 3 últimos meses.

865.377.337-15 Habilitado

042.635.657-89 Habilitada

152.972.427-97

Não habilitado. Motivo: faltam documentos de comprovação de renda da mãe, extratos 

bancários ou declaração da mesma que não possui conta, declaração de Imposto de 

Renda ou que o CPF não conta na base de dados da Receita Federal da mãe. Poderá 

entrar com recurso.

059.615.587-54 Não habilitada. Pendente. Extrato bancário dos 3 últimos meses da aluna.

072.543.367-16 Habilitada.

920.831.707-25 Habilitada

746.493.617-53 Habilitada

038.120.697-17
Não Habilitada. Trazer apenas documentação de filha menor de 18 anos: Rg ou 

Certidão de nascimento.

094.808.057-40 Habilitada. (AA)

278.723.604-97 Habilitada.

077.038.197-94 Habilitada. (passar na CoTP assimar declaração)

076.751.267-77 Não habilitada. Não entregou pendências.

669.026.737-72 Habilitada

124.563.917-05 Habilitada.

011.155.757-75
Não habilitada. Pendente Extrato de conta bancária dos 3 últimos meses do filho ou 

declaração que não possui conta bancária.

052.640.177-00 Habilitada

110.762.747-81 Habilitada

032.683.197-50

Não Habilitada - Pendências:  Fernanda: Comprovantes de renda dos 3 últimos meses 

ou declaração de desemprego e/ou que não possui renda ou declaração de trabalho 

informal, autônomo e profissional liberal  e João Comprovantes de renda dos 3 últimos 

meses ou delaração que justifique a não entrega.

833.902.517-15

Não habilitada - Pendências: Toda a documentação de renda do marido. Aluna: 

Declaração de Imposto de Renda ou que informa que o CPF não consta na base de 

dados retirada no site da Receita Federal (O documento entregue não foi este, foi o 

informe de rendimentos da fonte pagadora)
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634.534.527-04

Não habilitada - Pendência:  Documentos de acordo com o tipo de moradia.; Da filha: 

Cópias do RG, CPF, comprovantes de renda dos últimos 3 meses ou declaração de 

desemprego e/ou que não possui renda ou declaração de trabalho informal, autônomo e 

profissional liberal; 3 últimos extratos bancários ou declaração de que não possui conta 

bancária;  Declaração de imposto de renda da filha (ou impressão da página da receita 

federal informando que o CPF não consta na base de dados); Cópia da Carteira de 

trabalho (CTPS), das páginas: folha seguinte ao último contrato de trabalho  em branco

075.375.347-21 Habilitada

0204.942.77-27 Habilitada

037.375.697-62

Não Habilitada - da aluna ou da filha: Cópia das páginas da carteira de trabalho: 

contrato de trabalho e subsequente a página do contrato de trabalho mesmo que esteja 

em branco (informar qual das duas já foi entregue e trazer a outra.)

025.821.327-21 habilitada

091.186.137-80 habilitada

120.357.997-75 não habilitada 

019.280.727-71 habilitada

011.728.947-79 habilitada

081.968.867-30 habilitada

000.705.617-61 habilitada (ficou de trazer o extrato do filho no recurso/trouxe declaração)

175.121.597-06
Não habilitado. Trazer no recurso o extrato dos 3 últimos meses (candidato) e a 

declaração de justificativa diversa, informando a situação paterna.

848.062.307-15 habilitado

012.397.437-26

Não habilitado. Trazer no recurso, na declaração de renda do marido, o valor bruto que 

consta em contracheque (ainda que não seja possível incluir a cópia do próprio 

documento do contracheque).

833.966.087-04
Não habilitado. Trazer no recurso a cópia de um documento que tenha o número do 

CPF e CTPS (apenas a página em branco seguinte ao último contrato de trabalho).

058.293.387-00 habilitado

107.163.164-04 A inscrição será analisada pelo comitê gestor.

645.169.707-91 A inscrição será analisada pelo comitê gestor.


