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691693 ABNER JEFFERSON LE INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692964 ADRIEL ALVES DE SOUZA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692307 AMANDA GALACINI DEFERIDO.

691179 ANA CAROLINE BARROS INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

691539 ANA CLAUDIA FERREIRA INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

692887 ANA LIA DE PIERI INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692622 ANA PAULA LANZA LISBOA JUARES INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

691138 ANDRE LUIS NUBIATO DEFERIDO.

692334 ANGELO JOÃO CALDERARI NETO INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

693076 BRENO HENRIQUE PANTALEÃO INDEFERIDO. Caminho inválido, para abertura do arquivo.

691500 BRUNO DA SILVA BRASILIO INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691790

BRUNO FERNANDO CAMPANHA 

FERREIRA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

693006 CARLOS EDUARDO BARBOSA DEFERIDO.

692658 CELESTINO MARTINS DE SOUZA NETO DEFERIDO.

692618 CRISTIELI FLAVIANI MARTINS MENDES DEFERIDO.

692294 DIEGO MARTINS RODRIGUES MOURA DEFERIDO.

691308 EDNEI ROJO INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691803 ELIANA CRISTINA VECHI FUZINELLI INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

693047 ERICK HENRIQUE CAVALARO INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.
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692569 FABIANA ROBERTA OLIVEIRA DEFERIDO.

693083 FABRICIO CASSIO DOS SANTOS INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

691691 FREDSON GRAZIANI BARBOSA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691712 GABRIEL DA SILVA BURRO INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

691528 GUSTAVO GONÇALVES INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692537 JEAN CARLOS CASTRO DEFERIDO.

691015 JEAN FELIPE PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

691706

JÉSSICA FERNANDA DOS SANTOS 

FERREIRA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692578 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR DEFERIDO.

691440 JOÃO VITOR BONFIM CAMPAGNOLO DEFERIDO.

691180 JOSE FABIANO ACRE INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692975

JULIA IORRANA DE ASSIS CARVALHO 

DE LIMA INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

692289 LIZANDRA AZEVEDO GRISBACH INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

692086 LUCIANA ANTONIO INDEFERIDO.

o candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691520 LUCIANO FERRAZ INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

693110 LUIZ HENRIQUE FRABETTI FAUSTINONI DEFERIDO.

691872 MARIA EDUARDA BARBOSA MAIA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692256 MARIANE CRISTINA FERREIRA DEFERIDO.

692361 MEGUE PINHEIRO GUEDES DEFERIDO.

691627 MIRIAM LOUISE PAIXÃO INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691215 MURILLO ALEXANDRE RAMOS DEFERIDO.

692477 MURILO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691258

NATÁLIA CRISTINA DO RIO DE 

CARVALHO CHIRNEV INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.



691122 NATÁLIA CRISTINA GRASSI INDEFERIDO.

A doação ocorreu a mais de 12 meses da publicação 

do edital.

692106 PAMELLA NASCIMENTO SILVA INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

692971 PATRICIA FOLONI INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692617 RAFAELA BORDIN SILVA INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

691851 RAFAELA MATHIAS ALBERTINI PROTI DEFERIDO.

692845 RENATO GOMES VALOTE DEFERIDO.

692519

RUAN MIGUEL MELO DO NASCIMENTO 

PACHECO INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692187 SERGIO LUIZ GABRIEL INDEFERIDO.

O candidato não enviou nenhum dos documentos 

determinados no item 4.2 do edital de abertura para o 

concurso público nº 01/2022.

692184 TALITA GABRI FERNANDES INDEFERIDO.

O candidato não comprovou ser estudante 

regularmente matriculado, conforme alínea a) - item 

4.2 do edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

692900 TATIANE LOPES CASSARO DEFERIDO.

692708 VITORIA GABRIELA DA SILVA INDEFERIDO.

O candidato não informou que percebe remuneração 

mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja 

desempregado, conforme alínea b) - item 4.2 do 

edital de abertura para o concurso público nº 

01/2022.

693105 WILLIAM RAFAEL PARAIZO DEFERIDO.


