
                  

         

Processo nº Nome Análise do Pedido de Reconsideração Resultado da análise

23069.044039/2017-04 Allison Maurício de Oliveira Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.024687/2017-36 Carlos Alexandre Carpinelli Matias

Ausência de assinatura no requerimento; declaração apresentada não possui data de início 
(mês e ano) e data provável de conclusão do curso (mês e ano).  Conforme previsto no item 
9.6 do Edital, não serão aceitos pedidos de reconsideração que proponham a inclusão e/ou 

a alteração de documentos no processo.

Indeferimento mantido

23069.080525/2017-88 Carlos Antonio Evangelista Bezerra

Declaração apresentada não possui data de início (mês e ano) e data provável de conclusão 
do curso (mês e ano); comprovante de pagamento não autenticado.

Indeferimento mantido

23069.012688/2017-38 Christine Rose dos Reis

Ausência de assinatura no requerimento; declaração apresentada não possui data de início 
(mês e ano) e data provável de conclusão do curso (mês e ano). 

Indeferimento mantido

23069.080613/2017-80 Davi Silva dos Santos Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.024759/2017-45 Dinamara Silva Rodrigues Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.073533/2017-78 Diego Costa Rodrigues Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.080598/2017-70 Evandro de Oliveira Filho
Declaração não possui data provável de conclusão do curso (mês e ano). Indeferimento mantido

23069.073502/2017-17 Jefferson Melo Carreiro Declaração não possui data de início do curso (mês e ano). Indeferimento mantido

23069.051171/2017-64 José Luiz Castro Vieira Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.050981/2017-01 Karla Reis Estanek Lessa
Declaração não possui data provável de conclusão do curso (mês e ano). Indeferimento mantido

23069.051068/2017-14 Katiany Franco dos Santos Ausência de assinatura no requerimento Indeferimento mantido

23069.051010/2017-71 Larissa Paiva Fernandes Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.012724/2017-63 Luiz Augusto Xavier Campos

Declaração não apresenta as datas de início (mês e ano) e conclusão (mês e ano). O processo 
foi autuado em 14/11/2017 conforme informações obtidas no Sistema de Controle de 

Processos
Indeferimento mantido

23069.051195/2017-13 Márcia Valéria Barbosa de Sousa

Declaração apresentada não possui data de início (mês e ano) e data provável de conclusão 
do curso (mês e ano). 

Indeferimento mantido

23069.073501/2017-72 Marcos Vinícios dos Reis Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.085809/2017-61 Maria Cristina Goulart Damasceno Vargas

Ausência de assinatura no requerimento; declaração apresentada não possui data de início 
(mês e ano) e data provável de conclusão do curso (mês e ano); comprovante de pagamento 
não autenticado. Conforme previsto no item 9.6 do Edital, não serão aceitos pedidos de 
reconsideração que proponham a inclusão e/ou a alteração de documentos no processo.

Indeferimento mantido

23069.009895/2017-13 Marta Cavalcante Assumpção Moniz
Declaração não possui data provável de conclusão do curso (mês e ano). Indeferimento mantido

23069.080619/2017-57 Murillo Monteiro Pereira de Souza Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.051207/2017-18 Myrelly Monyk Borges da Silva e Silva

Declaração não possui data provável de conclusão do curso (mês e ano).  Conforme 
previsto no item 9.6 do Edital, não serão aceitos pedidos de reconsideração que proponham 

a inclusão e/ou a alteração de documentos no processo.
Indeferimento mantido

23069.080625/2017-12 Pedro Gomes Fragoso

Declaração apresentada não possui data de início (mês e ano) e data provável de conclusão 
do curso (mês e ano). 

Indeferimento mantido

23069.080623/2017-15 Rachel Ribeiro da Silva Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.024757/2017-56 Raphael Cunha Barboza Não solicitou reconsideração Indeferido

23069.031230/2017-88 Raquel de Souza Sant'Anna de Oliveira

Ausência de assinatura no requerimento; declaração apresentada não possui data de início 
(mês e ano) e data provável de conclusão do curso (mês e ano)

Indeferimento mantido

23069.043564/2017-02 Robson Vieira Vianna

Requerimento não foi assinado por chefia imediata; declaração não apresenta data de início 
(mês e ano) e provável data de conclusão (mês e ano).  Conforme previsto no item 9.6 do 
Edital, não serão aceitos pedidos de reconsideração que proponham a inclusão e/ou a 

alteração de documentos no processo.

Indeferimento mantido

23069.051189/2017-66 Tenesse Kelly Moraes de Lima

Declaração apresentada não possui data de início (mês e ano) e data provável de conclusão 
do curso (mês e ano); comprovante de pagamento não autenticado. Conforme previsto no 
item 9.6 do Edital, não serão aceitos pedidos de reconsideração que proponham a inclusão 

e/ou a alteração de documentos no processo.

Indeferimento mantido

23069.05167/2017-04 Wilson Vidal Magalhães Não solicitou reconsideração Indeferido
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