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RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO IV: DA 1º CLASSIFICAÇÃO 
 

CPF 
Interposição para 

os Auxílos 
Resposta 

***.*88.617-60 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento 

coloca-o na situação de habilitado, mas não 
classificado.(vide item 4.2 do Edital 003/2017). 

***.*88.617-60 Alimentação 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento 

coloca-o na situação de habilitado, mas não classificado 
(vide item 4.2 do Edital 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 Transporte Deferido. Verificar Classificação Final. 

***.*88.617-60 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento 

coloca-o na situação de habilitado, mas não classificado 
(vide item 4.2 do Edital 003/2017). 

***.*88.617-60 Alimentação 
Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 

em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 
recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 
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***.*88.617-60 Alimentação 
Indeferido. O candidato não apresentou, no seu recurso, 

nenhum elemento novo que leve a reconsiderar o 
resultado. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 
em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 

recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 Transporte 
Indeferido. A posição do candidato no ranqueamento 

coloca-o na situação de habilitado, mas não 
classificado.(vide item 4.2 do Edital 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 Alimentação 
Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 

em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 
recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 
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***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Auxílio Alimentação: Conforme retificação da 1ª lista de 
classificados, divulgada em 15/09/2017, o candidato está 

classificado para o recebimento do auxílio.                                                          
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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Auxílio Alimentação: Conforme retificação da 1ª lista de 
classificados, divulgada em 15/09/2017, o candidato está 

classificado para o recebimento do auxílio.                                                                              
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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Conforme 1ª lista de classificados, divulgada em 
13/09/2017, o candidato está classificado para o 

recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 Alimentação 
Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 

em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 
recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 
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***.*88.617-60 Alimentação 
Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 

em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 
recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 Alimentação 
Conforme retificação da 1ª lista de classificados, divulgada 

em 15/09/2017, o candidato está classificado para o 
recebimento do auxílio. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Indeferido. O candidato não apresentou, no seu recurso, 
nenhum elemento novo que leve a reconsiderar o 

resultado. 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Auxílio Alimentação: Conforme retificação da 1ª lista de 
classificados, divulgada em 15/09/2017, o candidato está 

classificado para o recebimento do auxílio.                                                          
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 003/2017). 

***.*88.617-60 
Alimentação, 
Transporte 

Auxílio Alimentação: Conforme retificação da 1ª lista de 
classificados, divulgada em 15/09/2017, o candidato está 

classificado para o recebimento do auxílio.                                                          
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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 
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***.*88.617-60 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 003/2017). 

***.*88.617-60 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 003/2017). 

 

 

 


