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RESULTADO DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES: 

 

 

 INSCRIÇÃO STATUS 

1 20020012206 Indeferida – há divergência entre a data de validade do BI 

que foi cadastrada no sistema e a que consta no documento 

anexado. 

2 20030011234 Indeferida – há divergência entre o número do BI que foi 

cadastrado no sistema e o que consta no documento anexado. 

3 20030011336 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

4 20030010960 Indeferida – A imagem do documento anexado não permite a 

conferência dos dados 

5 20029012301 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

6  20027012204 Indeferida – há divergência entre a data de validade do BI 

que foi cadastrada no sistema e a que consta no documento 

anexado. 

7 20027011312 Indeferida – há divergência entre o número do BI que foi 

cadastrado no sistema e o que consta no documento anexado. 

8 20030010407 Indeferido – o documento anexado não é o bilhete de 

identidade 

9 20022012208 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

10 20028012207  

DEFERIDA 

11 20030011650  

DEFERIDA 

12 20023011508 Indeferida – a frente do bilhete de identidade não foi anexada 

13 20030011905 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 



14 20030011078  

DEFERIDA 

15 20028011418  

DEFERIDA 

16 20024012102  

DEFERIDA 

17  20030011134 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

18 20030012315 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

19 20028010501 Indeferida – há divergência entre a data de nascimento do 

candidato cadastrada no sistema e a que consta no 

documento anexado. 

20 20023011811 Indeferida – há divergência entre o nome do candidato 

cadastrado no sistema e o nome que consta no documento 

anexado. 

21 20030012234 Indeferida – A imagem do documento anexado não permite a 

conferência dos dados 

22 20030012202  

DEFERIDA 

23 20022011214 Indeferida – há divergência entre a data de validade do BI 

que foi cadastrada no sistema e a que consta no documento 

anexado. 

24 20022010619 Indeferida – há divergência entre a data de nascimento do 

candidato cadastrada no sistema e a que consta no 

documento anexado. 

25 20021011815 Indeferida – A imagem do documento anexado não permite a 

conferência dos dados 

26 20028010935  

DEFERIDA 

27 20027010608 Indeferida – há divergência entre a data de validade do BI 

que foi cadastrada no sistema e a que consta no documento 

anexado. 

28 20020011009 Indeferida – há divergência entre a data de nascimento do 

candidato cadastrada no sistema e a que consta no 

documento anexado. 

29 20029010838 Indeferida – há divergência entre o número do BI que foi 

cadastrado no sistema e o que consta no documento anexado. 

30 20029011633  

DEFERIDA 

 

 

 


