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Edital nº 03/2021 
  PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES – INGRESSANTES NO PERÍODO LETIVO DE 
2021.1 – PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 
Período letivo 2021.1  

Resultado Final  das Inscrições 

 

CPF1 
 

Situação 

167.898.107-90 Deferida 

176.530.217-00 Deferida 

210.234.897-08 Deferida 

206.029.657-99 Deferida 

171.685.537-39 Deferida 

214.315.717-76 Deferida 

202.510.237-29 Deferida 

099.898.487-69 Deferida 

206.562.407-84 Deferida 

136.173.347-09 Deferida 

203.768.257-31 Deferida 

172.296.147-32 Deferida 

189.448.187-97 Deferida 

138.836.617-75 Deferida 

173.692.467-28 Deferida 

211.975.927-84 Deferida 

188.648.507-08 Deferida 

113.508.617-66 Deferida 

132.070.257-06 Deferida 

190.682.277-85 Deferida 

178.447.397-97 Deferida 

152.653.527-08 Deferida 

188.734.757-79 Deferida 

084.210.617-04 Deferida 

174.716.317-16 Deferida 

191.337.867-55 Deferida 

130.998.197-35 Deferida 

171.997.577-94 Deferida 

197.349.527-90 Deferida 

176.318.897-32 Deferida 

135.115.347-12 Deferida 

137.366.647-10 Deferida 
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Edital nº 03/2021 
  PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES – INGRESSANTES NO PERÍODO LETIVO DE 
2021.1 – PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 
Período letivo 2021.1  

Resultado Final das Inscrições 

 

CPF1 
 

Situação 
181.275.917-77 Deferida 

122.497.387-93 Deferida 

193.226.987-80 Deferida 

176.825.277-73 Deferida 

115.928.247-14 Deferida 

183.230.647-09 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

153.402.437-96 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

184.023.197-18 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

184.945.457-44 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

204.957.647-10 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

155.484.447-94 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 

144.853.007-57 

Indeferida de acordo com o Edital 03/2021 Item 1.1" O presente edital destina-
se a selecionar estudantes do Campus Paracambi, com matrícula ativa e 
inscritos em cursos de nível médio/técnico, graduação e pós-graduação, 

ingressantes no período letivo de 2021.1, que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para concessão de auxílio financeiro 

institucional, visando sua permanência e êxito no curso." 
 

 


