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Número de inscrição  Status  Parecer  

131200098 Indeferido 

Não atendeu ao item 5.3. do edital: Imagem digitalizada em PDF 
do Diploma de Graduação, frente e verso, legível e sem rasura, 
expedido por instituição reconhecida e registrado na forma da lei, 
ou, para o candidato com menos de 02 (dois) anos de formado, 
da Declaração de Colação de Grau ou do Certificado de 
Conclusão de Curso emitidos pelo representante legal. 
Não atendeu ao item 5.2. do edital: Comprovantes de Votação 
da última Eleição (ou certidão de quitação eleitoral, a certidão 
não substitui o título, substitui apenas os comprovantes) legível e 
sem rasuras. 

131200110 Indeferido 

De acordo com o item 5.2. do edital, faltou inserir a imagem 
digitalizada em PDF do Título Eleitoral (a certidão não substitui o 
título, substitui apenas os comprovantes). 

131200100 Indeferido 

Não apresentou o item 5.2. do edital: Imagem digitalizada em 
PDF do Título Eleitoral  (ou certidão de quitação eleitoral, a 
certidão não substitui o título, substitui apenas os comprovantes). 

131200020 Indeferido 

Não atendeu ao item 5.3. do edital que solicita imagem 
digitalizada em PDF do Diploma de Graduação, frente e verso, 
legível e sem rasura, expedido por instituição reconhecida e 
registrado na forma da lei, ou, para o candidato com menos de 
02 (dois) anos de formado, da Declaração de Colação de 
Grauou do Certificado de Conclusão de Curso emitidos pelo 
representante legal. 

131200104 Indeferido 

De acordo com item 5.2. do edital a imagem digitalizada em PDF 
da Carteira de Identidade não encontra-se legível (cortada).O 
Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 
Requerimento e Declarações encontra-se incompleto. 

131200077 Indeferido 

Não apresentou, conforme o item 5.2 do edital, a imagem 
digitalizada em PDF docomprovante de votação da última 
eleição ou certidão de quitação eleitoral. 

131200078 Indeferido 

Não apresentou, conforme item 5.6. do edital, o Termo de 
Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 
Requerimento eDeclarações. 

131200046 Indeferido 
Não atendeu o item 5.2.do edital - Imagem digitalizada em PDF 
do Título Eleitoral (a certidão não substitui o título). 

131200102 Indeferido 

De acordo com o item 5.2.do edital a candidata não apresentou 
comprovante de votação da última eleição ou certidão de 
quitação eleitoral. 

 
  


