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RESULTADO DO RECURSO III : DA CLASSIFICAÇÃO 

CPF do(a) 
candidato(a) 

Recurso para 
os auxílios 

Resposta 

96706 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento 

coloca-o na situação de habilitado, mas não 
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

21700 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

73702 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

71724 Transporte 
Indeferido. Classificação após análise da documentação 

(vide item 4.3.2 do Edital 001/2018). 

27723 
Alimentação, 
Transporte 

Auxílio Transporte: Conforme a 1ª lista de  
classificados, divulgada em 16/03/2018, o candidato está  

classificado para o recebimento do auxílio.                               
Auxílio Alimentação: 

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 001/2018). 

09796 Alimentação 
Indeferido. O candidato não apresentou, no seu recurso, 

elementos que levem a reconsiderar o resultado. 

48709 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

64718 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

68714 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

52712 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

49740 Alimentação 
Deferido. O aluno informou, no ato da inscrição, o número 
de seu CPF com erro. O candidato está classificado para o 

recebimento do auxílio. 

45711 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

52705 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 
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19780 
Alimentação, 
Transporte 

Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  
coloca-o na situação de habilitado, mas não  

classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

15716 
Moradia, 

Alimentação 
Indeferido. O candidato não apresentou, no seu recurso, 

elementos que levem a reconsiderar o resultado. 

13740 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento  

coloca-o na situação de habilitado, mas não  
classificado.(vide item 4.2 do Edital 001/2018) 

82779 Alimentação Deferido. Verificar Classificação Final. 

 


