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RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS AUXÍLIOS 
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CANDIDATO RESULTADO DO RECURSO 

WEDSON AURELIANO SANTOS ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual do candidato, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

PATRÍCIA MARQUES DOS SANTOS ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. A candidata possui 
uma renda per capita alta que diminui a nota no barema. 

JULIO LEAL MACIEL ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual do candidato, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

IGOR RAFAEL SANTANA PONTES (  X) DEFERIDO. Conforme documentação revisada, o candidato atingiu 
nota suficiente ao atendimento dos auxílios. 

JOSUÉ MEDRADO DE SOUZA ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual do candidato, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. O candidato não 
possui situação de vulnerabilidade, segundo entrevista social. 

VIVIANE DE ANDRADE SANTOS ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. A candidata não 
possui situação de vulnerabilidade, segundo entrevista social. 

MARIA GORETE DE MACEDO GOMES ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. A candidata não 
possui situação de vulnerabilidade, segundo entrevista social. 

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE LIMA ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

TAMIRES DE LIMA MEDRADO A solicitação do recurso não condiz com o resultado preliminar uma vez que 
o nome da mesma consta no documento divulgado. 

ANDREZA DE ALMEIDA MEDRADO ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS  A solicitação do recurso não condiz com o resultado preliminar uma vez que 
o nome da mesma consta no documento divulgado. 
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CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS (X) DEFERIDO.  

MANUELA PEREIRA DE SOUZA ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

MARIA APARECIDA MENEZES DE SOUZA ( X  ) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA  (X) DEFERIDO.  

MAYLANE GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA (X) DEFERIDO. 

SAMUEL DAVID CRUZ VASCONCELOS (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual do candidato, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

ANDRESA DOS SANTOS ARAÚJO TENÓRIO (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

MAYCON REBERTH ARCANJO BARROS (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual do candidato, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

JULIANA DELMONDES DOS SANTOS (X) DEFERIDO. 

ADERALDO RUFINO DE LIMA (X) DEFERIDO. 

DAIANE COELHO DOS SANTOS (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

BRUNA MARIA MARQUES ARAÚJO (X) INDEFERIDO. A Candidata não apresentou documentação necessária à 
comprovação do auxílio requerido, conforme solicita o item 9 do ANEXO I. 

DANIELLE TELES DE MENEZES CAMPOS (X) DEFERIDO. 

RAFAELITA TORQUATO GENOVEZ (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 

ANNE KARYNNE GUIMARÃES RAMOS (X) INDEFERIDO. De acordo com o percentual da candidata, a nota não é 
suficiente para a quantidade de auxílios disponibilizados. 


