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Relação preliminar dos candidatos com solicitação de isenção da taxa de 

inscrição indeferida e motivos para o indeferimento, em conformidade com o 

subitem 4.5.6.1 do Edital Normativo. 
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0028102514 AMANDA CRISTINA FERREIRA LIMA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0028100983 ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0028100004 CESAR FERREIRA DE SANTANA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0028102712 CLEIA SOARES CARDOSO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0028100121 DAYANE LIMA DE SOUZA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0028102155 DERCILENE RAMOS DA ROCHA - NIS não cadastrado 

0028100568 DOUGLAS MAIA MARTINS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0028101204 ELENIR DIVINA PINHO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0028100383 EVA CRISTINA PAGANINI - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ decl e carteira de id não aut 

0028102823 IGO RIBEIRO DA  SILVA - NIS não é da pessoa informada 

0028101761 IRANELMA LEMOS DA SILVA - doc. em desacordo com o ed. - s/ decl e carteira de id não aut 

0028102291 LUIZ IZIDIO RAIMUNDO - doc. em desacordo com o ed.  - carteira de identidade não aut 

0028102326 MARIA NILSA DA SILVA IZIDIO - doc. em desacordo - decl de outra pessoa  

0028101594 MONICA CIRQUEIRA MENDES - NIS com renda fora do perfil 

0028102315 NARA MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - doc.  s/ autenticação 

0028102334 NISSELINE IZIDIO DA SILVA - doc.  em desacordo - declaração de outra pessoa 

0028101512 SAMARA DA SILVA SOUZA - doc.  em desacordo  - s/ declaração e cart de id não aut 

 
 

 

 

Brasília-DF, 04 de julho de 2012. 
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