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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Deferida 173.636.477-47 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 
 

136.173.347-09 

Deferida 163.350.427-11 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

215.290.987-93 

Deferida 152.803.287-07 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 
 

178.803.477-55 

Indeferida. Candidato não  enviou os documentos, 
conforme item 5.2 previsto no Edital 04/2021 . 

206.271.687-79 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 
 

084.210.617-04 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

170.161.067-13 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 

198.841.827-52 

Deferida 058.642.935-20 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

205.252.957-80 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

114.103.027-76 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

211.587.307-64 

Deferida 167.645.267-29 

Deferida 149.199.547-51 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 

171.237.027-86 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, 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 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

179.935.907-79 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

172.296.147-32 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 

192.325.957-10 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

204.904.977-30 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

178.709.587-86 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 

 
206.015.777-36 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado  das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

 
 
 

184.249.097-47 

Deferida 227.061.007-66 

Deferida 216.196.237-06 

Deferida 210.979.867-05 

Deferida 224.049.817-06 

Deferida 
226.815.537-41 

Deferida 
201.374.997-01 

Deferida 
197.694.557-76 

Deferida 118.315.997-83 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

182.713.137-38 

Deferida 217.508.227-09 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

167.898.107-90 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

176.318.897-32 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

206.290.587-41 

Deferida 176.983.507-54 

Deferida 227.587.927-00 

Indeferida. Candidato não  enviou os documentos, 
conforme item 5.2 previsto no Edital 04/2021 . 180.048.547-61 

Deferida 205.900.267-20 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 e graduação 
INGRESSANTES EM 2021.2, que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 
concessão de auxílio financeiro institucional, visando 
sua permanência e êxito no curso." 

137.239.037-54 

Indeferida. Candidato não  enviou os documentos, 
conforme item 5.2 previsto no Edital 04/2021 . 164.609.637-11 

Deferida 
200.669.177-51 

Indeferida. Candidato não  enviou os documentos, 
conforme item 5.2 previsto no Edital 04/2021 . 208.997.447-88 

Deferida 
154.373.187-23 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado das  Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Deferida 209.335.267-25 

Deferida 062.007.607-05 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

197.458.157-80 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

204.384.507-10 

Deferida 137.935.467-64 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

 
 
 
 
 

174.810.117-02 
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EDITAL Nº 04/2021 PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO IFRJ CAMPUS PARACAMBI – 2021.2 

 

Resultado  das Inscrições 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
 

RESULTADO 
 

CPF 1 

Deferida 200.783.217-86 

Deferida 196.675.217-29 

Deferida 186.292.287-09 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

 
 
 

137.366.647-10 

Indeferida. Candidato não  enviou os 
documentos, conforme item 5.2 previsto no Edital 

04/2021 . 174.220.817-75 

Deferida 
179.859.427-77 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

197.816.067-46 

Indeferida. Candidato não  enviou os 
documentos, conforme item 5.2 previsto no Edital 

04/2021 . 196.268.287-06 

Indeferida. De acordo com o Edital 04/2021, 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 
e graduação INGRESSANTES EM 2021.2, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, para concessão de auxílio 
financeiro institucional, visando sua permanência e 
êxito no curso." 

224.981.537-21 

 


