NOME
1.
MARCILEIA LIMA DA SILVA SA
2.
MARILDE DA SILVA ALVES
3.
JAYRON SIDNEY CRUZ RAMOS
4.
5.
6.

SÍLVIA HELENA FONSECA DOS SANTOS
FELIPE ARAUJO AMARAL ALMEIDA
DARLINGTON FERREIRA CRUZ

7.
TAISSON NASCIMENTO LIMA
8.
9.

ISANIA SILVA DE MORAES
THAIS CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO
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MOTIVO DE INDEFERIMENTO
Candidata não anexou comprovante de matrícula conforme estabelece item 4- 4.2 - E do
edital seejuv nº01/2018.1. A mesma apresentou um contrato por adesão a prestação de
serviços.
Candidata reside e estuda no município de São Luís não cumprindo desta forma com o item 3
- 3.1 - C do edital, a mesma não apresentou comprovante de matrícula e nem histórico escola
escolar que configure vínculo com um instituição de ensino superior.
Candidato não classificado por não atender o item 3 - 3.1 - C do edital seejuv nº 01/2018.1
que estabelece o percurso de 100 km (ida e volta) domicílio - IES - domicílio, o mesma
também não apresentou comprovante de matrícula e nem histórico escolar que
comprovassem vínculo com a instituição de ensino superior.
Candidata não classificado por não atender o item 3 - 3.1 - C do edital seejuv nº 01/2018.1
que estabelece o percurso de 100 km (ida e volta) domicílio - IES - domicílio.
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula e nem histórico
escolar emitido pelo estabelecimento superior.
Candidato desclassificado em virtude de não atender não atender o item 3 -3.1 - C do edital
que prever o percurso diário domicílio - IES - domicílio.
Candidato desclassificado por não atender o item 3 -3.1 - C do edital seejuv 01/2018.1 que
prever o
deslocamento diário no trajeto domicílio - IES domicílio (ida e volta) não seja inferior a 100 km
(quilômetros)
Candidata desclassificada por não apresentar declaração de veracidade firmada pelo
estudantes acerca das informações prestadas no ato de inscrição.
Candidata desclassificado por não apresentar, histórico escolar e comprovante de matrícula
conforme rege o edital seejuv nº 01/2018.1 item 4 das inscrições.

10.

IARITHYSSA BRITO BORGES

11.
LAIRY SAMELLYNE FERREIRA DE MACEDO
12.

RAILANE DE SOUZA ARRUDA DA SILVA

13.
CRISTIELLY ELANNE FERNANDES DE BRITO
14.
JESSICA LUZ DA SILVA
15.
JOSE CARLOS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

THAIS DA SILVA E SILVA
SOLANIELE ROSA BEZERRA
VALDENIR PEREIRA MORAIS
DIOGO FERNANDES RODRIGUES ARAUJO
WAGNER LEAL
FLAVIANE GUIMARÃES DOS SANTOS
THAYSE LIMA PEREIRA
STÉFFANNI DE KARLA DOS REIS BORGES
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Candidata desclassificada por não comprovar vínculo com a instituição em ensino conforme
rege edital seejuv nº 01/2018.1 item 4 - 4.2 - E, das Inscrições.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante matrícula conforme rege edital
seejuv nº 01/2018.1 item 4-4.1-E, a mesma apresentou uma declaração de autorização do
curso de farmácia da unidade de imperatriz por portaria, sendo com isso não comprovando
vínculo com a instituição no período vigente.
Candidata desclassificada por não apresente comprovante de matrícula conforme rege edital,
a mesma apresentou apenas um contrato de prestação de serviço por adesão.
Candidata desclassificada por não atender o i tem 3 - 3.1 - C do edital seejuv m]01/2018.1,
que estabelece o percurso não inferior a 100km somados ida e volta no trajeto domicílio - IES
- domicílio.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar fornecida por instituição de
ensino, a mesma também é domiciliado na cidade de Teresina no Estado do Piauí, onde
estuda e reside conforme comprovante de residência em anexo, sendo que de acordo com o
edital seejuv nº 01/2018.1 item 3-3.1 -A - Seja domiciliado no Maranhão.
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula do período vigente
conforme rege edital seejuv nº 01/2018.1 item 4-4.2-E, o mesmo apresentou um
comprovante de matrícula datado de 10 de março de 2017.
Candidata desclassificada em virtude de não atender o item 3.3.1-C do edital seejuv nº
01/2018.1
Candidata desclassificada por não atender o item 3- 3.1 -C do edital, pois a mesma reside no
mesmo bairro onde estuda
Candidato desclassificado em virtude de disparidade do percurso domicílio - IES - domicílio
superior a 03:30 horas de viagem, somando percurso ida e volta equivalente a 7 horas.
Candidato desclassificado em virtude do percurso domicílio - IES - domicílio não está dentro
do requisitos exigido no item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1
Candidato desclassificado por não cumprir o item 4-4.2-G do edital, declaração de veracidade
sem assinatura.
Candidata desclassificada por não atender o requisito do item 3-3.1-C do edital seejuv
nº01/2018.1, deslocamento domicílio - IES - domicílio somados ida e volta é inferior a 100 km.
candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº01/2018,
percurso domicílio - IES - domicílio somado ida e volta inferior a 100 km.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente

24.
JOHN HERBERTH DAVID FIGUEIREDO SOUSA
25.
CLAUDIA RODRIGUES BELICHE
26.
27.

ELISÂNGELA AMORIM SÁ
KARLA BIANCA FRANÇA SOARES

28.
GERSON DOS SANTOS DE SOUZA
29.
IVELINE GALENO COSTA
30.
31.
32.

RAYLANE RAMOS GOMES
CRISTIANNE TALITHA LOPES SAMPAIO
VANESSA DA SILVA VERAS

33.
PEDRO HIGOR REIS SOUSA
34.
MAURICIO DOS REIS SILVA DA CRUZ
35.
ANA PAULA PENHA PEREIRA
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Candidato desclassificado em virtude no percurso domicílio - IES - domicílio não corresponder
a um percurso de trajeto diário conforme rege o edital, o trajeto informado corresponde a mais
de seis horas e meia de viagem. Somando ida e volta temos um percurso superior a 12 horas
diárias.
Candidata desclassificada em virtude de não apresentar comprovante de matrícula conforme
rege o edital, a mesma apresentou um contrato de prestação de serviços sem data, com isso
não comprovando vínculo com a instituição para o período vigente.
Candidata desclassificada em virtude de não atender o item 3 - 3.1 -C do edital seejuv
nº01/2018.1, percurso domicílio - IES - domicílio, somados ida e volta é inferior a 100 km.
Candidata desclassificada por não enquadrar-se nos requisito estabelecido em edital item 33.1-C, percurso não inferior a 100 km ida e volta domicílio - IES - domicílio.
Candidato desclassificado em virtude do percurso domicílio - IES - domicílio não configurar
um percurso de traslado diário como rege edital, seejuv nº 01/2018.1, o trajeto constitui-se em
uma viagem mais de 6 horas, somando ida e vinda como rege o edital este percurso de
estrada ultrapassa de 12 horas diárias.
Candidata desclassificada por não comprovar matrícula conforme rege edital, não
configurando vínculo com a IES para o período vigente, a mesma apresentou duas
declarações de veracidade.
Candidata desclassificada por não atender ao requisito estabelecido no item 3-3.1-C edital
seejuv nº 01/2018.1, percurso domicílio - IES - domicílio , somado é inferior a 100 km
O percurso para de traslado domicílio - IES - domicílio conforme edital terá que ser DIÀRIO
Candidata desclassificada por não apresentar declaração de veracidade conforme exigido em
edital
Candidato desclassifico por não apresentar comprovante de matrícula para o período vigente
conforme rege edital seejuv nº 01/2018.1, o mesmo apresentou uma declaração de 19 de
fevereiro de 2017
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula conforme rege
edital, o mesmo apresentou um contrato por adesão, o que não comprovar vínculo de fato
para o período vigente.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que a distância que corresponde a mais de 4 horas, somando
ida e volta totalizam 8 horas diárias de deslocamento.

36.
ANA GABRIELA MACHADO DE SOUSA
37.

ARLETE MELO DE OLIVEIRA

38.
AMILTON GATINHO JUNIOR
39.
CINDY FERREIRA DE SOUSA
40.
JOCENILDO DE SOUSA SILVA
41.
WELLINGTON DA SILVA SANTOS
42.
43.

DOMINGOS LUCIANO DOS SANTOS SILVA
RAFAEL LIMA SOARES

44.
LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO AGRELA
45.
MARÍLIA PEREIRA DA SILVA
46.
THAINAN PINHEIRO CUNHA
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Candidata desclassificada por não apresente histórico escolar da instituição de ensino
superior no qual relata está estudando, a mesma também não apresentou comprovante de
matrícula válido para período vigente conforme rege edital.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital, o percurso ida e volta
domicílio - IES - domicílio é inferior a 100 km.
Candidato desclassificado em virtude do percurso domicílio - IES - domicílio não corresponder
a um trajeto diário conforme rege, edital, o trajeto corresponde a uma viagem de mais de 9
horas, somando ida e volta superior a 18 horas de deslocamento.
Havendo ainda disparidade entre as informações prestada no formulário eletrônico e
comprovante de residência ser de São Luis.
Candidata desclassificado em por não atender ao requisito estabelecido em edital seejuv nº
01/2018.1, percurso domicílio - IES - domicílio inferior a 100 km, pois ao candidata reside e
estuda em São Luís.
Candidato desclassificado em virtude de não atender o item 2 do edital ... Estudantes
universitários regularmente matriculados nos cursos presenciais..., sendo que o polo da
Universidade Ceuma no município de Bacabal oferta apenas curso na modalidade a
distância.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente como rege edital. o mesmo apresentou apenas um contrato de adesão sem data, não
comprovando vínculo com a instituição.
O percurso para de traslado domicílio - IES - domicílio conforme edital terá que ser DIÀRIO
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar histórcio escolar da instituição de ensino,
dirigido aos estudantes de ensino superior, neste caso a documentação apresentada terá que
corresponder ao ensino superior.

47.
48.
49.
50.

JAISLANY LARYSSA SILVA MARQUES
VANESSA FERREIRA BATISTA
ANDRESSA ARAUJO DE SOUSA
EVYLLA JORDANNA SILVA BRANDÃO

51.
IGOR MIKAEL ALVES DE ARAUJO
52.
NATALIA BARBOSA PINTO
53.
KIMBERLLY KAUANNY SANTOS VIANA
54.
FRANCILENE PEREIRA LEITE
55.
56.

WESLLEY ALVES PEREIRA
RAYSSA SILVA LIMA

57.
RODRIGO SOARES SILVA
58.
INGREDE SILVA LIMA
59.
ANASTÁCIA DOS SANTOS GONÇALVES
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Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude da declaração de veracidade sem assinatura
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente conforme rege edital
Candidato desclassificado em virtude do percurso domicílio - IES - domicílio não corresponde
a um percurso diário conforme rege o edital, com trajeto superior a 5 horas de viagem,
somando ida e volta mais de 10 horas de deslocamento diário.
Candidata desclassificada em virtude de não atender o item 2 do edital ... Estudantes
universitários regularmente matriculados nos cursos presenciais..., sendo que o polo da
Universidade Ceuma no município de Bacabal oferta apenas curso na modalidade a
distância.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam 8 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.

60.
KEURI SILVA RODRIGUES
61.
FELIPE LAURÊNCIO DE FREITAS ALVES
62.

MARIA MARCIA GONÇALVES CEZAR

63.
NEILMA CRUZ CANTANHEDE
64.
DANIELLA MONTEIRO DA SILVA
65.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
66.
67.
68.

JAYARA DE SOUSA LIMA
CLÁUDIA BETANHA SOUSA EVERTON
LUANA DOS SANTOS CARVALHO

69.
ANDRE GUSMÃO DOS SANTOS
70.
71.

MELISSA TORRES DE SOUSA SOARES
JOEDNA DE SOUSA MORAES

72.
LAURA BEATRIZ CORREIA DA COSTA
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Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não corresponder a
um percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de três horas e meia de
viagem, somando ida e volta totalizam mais 7 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais 8 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificação por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente conforme rege o edital .
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais 8 horas diárias de deslocamento.
candidata desclassificada por apresentar comprovante de residência dos últimos seis meses
conforme rege edital seejuv nº 01/2018.1 item 4-4.2-C, a mesma apresentou um contrato de
locação datado de 2015
Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 6 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais 12 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificação por não apresentar histórico escolar, tendo em vistas que o
programa é direcionado a estudantes de universitários.
candidata desclassificada por não apresente comprovante de residência dos últimos seis
meses, também os arquivos dos outros documentos estavam em brancos
Candidata desclassificada em virtude de declaração de veracidade está em branco.
Candidato desclassificado por não apresentar histórico escolar da Instituição no ensino no
qual está estudando, tendo em vista que o programa é direcionado a estudantes
universitários, conforme consta em edital.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES – domicílio, não responder a
um percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de três horas e meia horas
de viagem, somando ida e volta totalizam mais de 7 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula e histórico escolar.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.

73.
RIDLEY CUNHA MARTINS
74.

HORTENCIA LIMA PEREIRA

75.
PALOMA LIMA DA SILVA
76.
MADALENA SILVA E SILVA
77.
MAYRA SILVA DOS SANTOS
78.
KALINE MARTINS DA SILVA
79.
80.

MILENA COSTA MONTEIRO
EMANUELLE SOUZA DE ARAUJO

81.
LARA FERNANDA CARLOS LIMA
82.
SIMONY RAQUEL MARQUES DA LUZ
83.
84.

CÁSSIA MILLENE CLOVIÉ BEZERRA
SAMARA THATILA DA SILVA COSTA
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Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 6 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 12 horas diárias de deslocamento
candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para o vigente
conforme rege edital.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado em virtude de não atender o item 2 do edital ... Estudantes
universitários regularmente matriculados nos cursos presenciais..., sendo que o polo da
Universidade Ceuma no município de Bacabal oferta apenas curso na modalidade a
distância.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam de 8 horas diárias de deslocamento
Desclassificada por estar sub judice.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de residência conforme rege
edital seejuv nº 01/2018.1 item 4-4.2-C, a mesma apresentou um contrato de locação de
domicílio no cidade de Teresina no Piauí, na cidade onde e mesma estuda, sendo assim não
atendendo o item 3-3.1-C do edital, o percurso não inferior a 100 km.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar da instituição de ensino, tendo
em vista que o programa é direcionado e estudantes universitários, não cabendo com isso
documento do ensino médio.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar documento de identidade conforme rege edital.

85.
ERIKA CRISTINA MOURA DA SILVA NEGREIROS
86.
KEILA MARIA BATISTA MENDES
87.
LEUDIANE DOS SANTOS PINHEIRO
88.

TASSIO PINHEIRO DOS REIS DE SOUZA

89.
LUCIANA XAVIER DOS SANTOS
90.
JUCIMARA MARQUES RODRIGUES
91.
92.

WANDERLANE SOUSA CORREIA
FABIANO LOPES LIMA

93.
94.

FRANCISCA SANTANA DE SOUSA
RAFAEL MENDES NUNES

95.
MARIA NEUSA DE CASTRO MENDES
96.
LUCIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SILVA
97.
EDSON MATHEUS ALVES DO NASCIMENTO ARAÚJO
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Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula para p período
vigente conforme rege edital.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 5 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 10 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificado por não apresentar comprovante de residência e declaração de
veracidade
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente conforme rege edital.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Quilometragem não está de acordo com edital. 21km
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 5 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 10 horas diárias de deslocamento

98.
JOELSON ROMILDO DA SILVA BATISTA
99.

GEOVANE VARÃO LIMA

100.
ANTONIO JOSE DA SILVA ABREU
101.

LAISE RAQUEL MEIRELES GALVÃO
102. LUIS LEITE DE ANDRADE
103.

ROSANA ALVES DE SOUSA
104. FELIPE NASCIMENTO GOMES VARÃO
105.
RAIANE DE SOUSA ANDRADE
106. ANA PAULA RAMOS SOUSA
107.
VALDENILSON MACHADO DA SILVA
108.
ELIZIANE D`NALIA SOUSA PACHECO
109. DILMA MARQUES FREIRE
110.

ARLAN BORGES DA COSTA

111.
ROCLENILDO CAMARA PEREIRA
112.
DALILA DE MELO SILVA
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Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não apresentar histórico escola da instituição de ensino, tendo
em vista que o programa é direcionado a estudantes universitários.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificado por não apresentar histórico escolar e comprovante de matrícula
para o período vigente conforme rege edital.
Candidato não apresentou histórico escolar compatível com o programa.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para período
vigente e histórico escolar.
Candidato desclassificado por não apresentar histórico escolar.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 6 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 12 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada em virtude declaração de veracidade não está assinada.
Candidata desclassificado em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 6 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 12 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar.
Candidato desclassificado por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente e também sem histórico escolar.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 5 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 10 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.

113.
BRENDA BERNARDETE DOS SANTOS MEIRELES
114.
EMILY PINHEIRO SARAIVA
115.
FRANCISCO SALDANHA DA SILVA APOLONIO JUNIOR
116.
ALEXIA DE CASSIA ARAUJO PRIVADO
117. ROSIMERE RIBEIRO PORTO
118.
SEBASTIÃO LOPES SIQUEIRA
119.
ROSANGELA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
120.

NELMA DE ARAÚJO FREITAS

121.
ERICA SABRINA DA SILVA OLIVEIRA
122.

BENEDITA BRENDA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

123.
ALIA LUCAS DOS SANTOS FREITAS
124.
KEILA FERNANDA PACHECO MENESES
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Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso diário tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Comprovante de residência não bate com o endereço informado no ato de inscrição
Candidato desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar tendo em vista que o
programa é direcionado e estudantes universitários.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 5 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 10 horas diárias de deslocamento
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente, a mesma envio um comprovante de matrícula sem data.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.

125.
THAIANY MARTINS
126. ANNA RAFAELA CORREIA MINEIRO
127.
128.

DANIEL MARQUES
LARISSA RODRIGUES JERÔNIMO

129.
JOELSA FAGNA DOS SANTOS SOUSA
130.
131.
132.

NAIANE ALMEIDA DA SILVA
GIULIA ALVES COSTA
LEONILDES DE SOUSA NASCIMENTO

133.
LETÍCIA BARROS SANTOS
134.

QUECIA IANCA SILVA DA ANUNCIACAO

135.
SEBASTIÃO FEITOSA DA ROCHA FILHO
136.

RAILLU FERNANDES MENDES

137.
JOSIELTON FERREIRA DA SILVA SOUSA
138.
ROSEHELLEN SANTOS RIBEIRO
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Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Quilometragem não atende edital. 88km ida e 88km volta.
Candidato desclassificado por não comprovar vínculo com a instituição de ensino para o
período vigente.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar de acordo com o programa
que é direcionado a estudantes universitários.
Candidata desclassificada em virtude de não atender o item 2 do edital ... Estudantes
universitários regularmente matriculados nos cursos presenciais..., pois de acordo com a
comprovante de matrícula a mesma estuda na modalidade de educação a distância.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar, comprovante de matrícula
para o período vigente e declaração de veracidade está em branco.
Candidata desclassificada por não apresentar histórico escolar compatível com o programa
tendo em vista que o mesmo é direcionado para estudantes universitários
Candidata desclassificadas por não apresentar histórico escolar, comprovante de matrícula
para o período vigente e declaração de veracidade está em branco.
Candidata desclassificada por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificadas por não apresentar histórico escolar e comprovante de matrícula
para o período vigente.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada por não apresentar comprovante de matrícula para o período
vigente.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.

139.
MARILIA COSTA LIMA
140.
JESSICA MARIA DE SOUZA SÁ OLIVEIRA
141.

JHENYS VIEIRA ROCHA

142.
DEIVIDSON SILVA LOPES
143. MARCIANA AROUCHA CASTRO
144.
WANDERLEA TRINDADE SILVA
145.

RHUAN AROUCHE PINHEIRO

146.
BEATRIZ RITIELLER COSTA DOS SANTOS
147.
ABSON RICARDO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
148.
JOSE BENEDITO ASEVEDO LOPES
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

TASSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
SOLANGE DE JESUS MARTINS BARBOSA
NAYARA SANTOS DA SILVA
GABRIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO
SABRINA DE JESUS DUARTE DIAS
MATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA VIANA
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 7 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 14 horas diárias de deslocamento
Candidato desclassificado por não apresentar histórico escolar de acordo com o programa
tendo em vista que o mesmo é direcionado a universitários.
Candidato desclassificado em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO tendo em vista que trajeto corresponde a mais de 4 horas de viagem,
somando ida e volta totalizam mais de 8 horas diárias de deslocamento
Quilometragem não atende edital. 321km
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não apresentar histórico escolar, comprovante de matrícula
para o período vigente e declaração de veracidade está em branco.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidato desclassificado por não atender o item 3-3.1-C do edital seejuv nº 01/2018.1, que
trata do percurso domicílio - IES - domicílio, que não pode ser inferior a 100 km somados ida
e volta.
Candidata desclassificada em virtude do trajeto domicílio - IES - domicílio não responder a um
percurso DIÁRIO como rege edital.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Não preenche o requisito de distância.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

MATHEUS SALES BEZERRA
JANIMEIRE DOS SANTOS LIMA
FLAVIANA LIMA DA SILVA
ROBERTO VIANA SAMPAIO
SERGIO DA SILVA ALVES
VINICIUS SOUSA DOS SANTOS
LEONARDO DOS SANTOS SOUSA
GEISIVANY GOMES SILVA
SHAMIA MARIA SOUSA DE
RITA DE CÁSSIA SANTOS NASCIMENTO
QUESIA DE SOUSA SILVA
MARDERSON ANTONIO FRANK SILVA NASCIMENTO
RODRIGO PEREIRA NASCIMENTO
RAUEL SOUSA JANUARIO
SANDOVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA
JANCEN SÉRGIO LIMA DE OLIVEIRA
JANICE PEREIRA DA COSTA
DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA
BRUNO SANTOS OLIVEIRA
JECIANE BRUNA SANTOS LOPES
LANA CRISTINA CARVALHO NASCIMENTO ALMEIDA
FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO CARDOSO
REBECA SANTOS PESSOA
JOAO GUILHERME PEIXOTO PADRE
ANA CLARA BORDALO MENDES
ARLENILSON SILVA DE OLIVEIRA
FLAVIA CANTANHEDE DA SILVA
WILLIAM SANTOS BATISTA
PEDRO JOSE DE ARAUJO NETO
SAMANTA DARA AZEVEDO DOS SANTOS
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Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Distância inferior a 100km diários.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Deslocamento inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.

186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

IVISON EMANUEL MARQUES CORRÊA
GÉOFREY HENRICK SILVA GALVÃO
JACKELINE DE SOUSA SILVA
MARCELY SILVA ARAUJO
LIVIA LIMA PEREIRA
RAFAEL CARVALHO DA SILVA
ALINE DE JESUS SANTANA
JESSICA DA ROCHA DA SILVA
LUZIMARY DE JESUS AMORIM AROUCHA
ANDRESSA CARVALHAL PIMENTA
ADRIELLE DE SOUSA MARQUES
FRANCISCA HAVANA SOUSA PEREIRA
JOCIELMA GOMES SANTOS
DAYANNE LEICE FEITOSA BARROS DIAS
ANDERSON SANTOS SILVA
SANDRA MARIA CANTANHEDE ALMEIDA
GLAUCIA SANTANA SILVA PADILHA
PEDRO HENRIQUE MENESES DOS SANTOS
CAMILA DOS SANTOS MEILI
CARLOS VINICIUS DOS SANTOS BORGES
MATEUS ANASTÁCIO DA SILVA
MARGARIDA SILVA FRAZAO
MILLENE CASTRO SOARES
DAYANA DE SOUSA VIANA
JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO NETO
LUCAS DELVEKIO ARAUJO MOURA
ADRIANO SANTOS MEDEIROS
JOAO GELYDSON DOS REIS CAVALCANTE
ROBERTA LUENNA SILVA CARVALHO

215. RICARDO NASCIMENTO DA SILVA
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Mora e estuda na mesma cidade.
Declaração de veracidade não assinada.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior 100km.

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

PABLO FHILIPE FERREIRA E FERREIRA
ELANE DE ASSIS SAMPAIO
JOELINE SOUSA LIMA
STEPHANIE COSTA MACIEL
LARISSA RODRIGUES SILVA
FRANCISCA KEYLA QUEIROZ MARQUES
ROGERIO DIAS AVELAR
KEROLAYNE ALVES COSTA
ITALO WENDEL DUTRA
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA
SHEILA RAVENA BEZERRA DA SILVA
DENILSON MEDEIROS DOS SANTOS
ERICA PALOMA CANTANHEDE RODRIGUES
ANTÔNIA FERNANDA LOPES DA SILVA
JUCILMA CARDOSO RIBEIRO
VALERIANE NAYLA DO NASCIMENTO SILVA
RODRIGO AFONSO MAIA AMARAL
CHARLES DARWIN FERREIRA CRUZ

234.

GRACIANE FERNANDES LOPES
235. MARIA GABRYELLE CALDAS RODRIGUES
236. DANIELE FERREIRA
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

LUCIANO CARVALHO DE SOUSA
RAFAELLY BARROS ALMEIDA
THALYTA MARIA SALAZAR ARAUJO
SUELLEN PINHEIRO RIBEIRO
BERNARDO ALVES MEIRELES FILHO
JESSICA LEANE SANTOS LOPES
CAMILA SILVA PINTO
CLAUDIANE SILVA BARBOSA
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Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade,
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Impossibilidade de locomoção diária entre a residência e a IES.
Quilometragem acima do solicitado em edital. Documentação encaminhada, não atende o
critério solicitado.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Mora e estuda na capital maranhense.
Candidato não colocou declaração de matricula, histórico universitário, e nem declaração de
veracidade.
Candidata tem residência e estuda na capital maranhense.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Candidato estuda e mora na capital maranhense.
Cursa o terceiro ano do ensino médio/técnico.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Estudo EAD, não atende os critérios do edital.
Ensino EAD, a distância. Não atende critérios do edital.

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

ADRIANA DE LIMA PEREIRA
FRANCIELMA CHAVES SOUSA
RAYKELY PEREIRA FURTADO
JACKSON JANUARIO CUNHA GONÇALVES
SELMA MENESES SOUSA
FRANCISCO JARDESON DE OLIVEIRA FORTES
CLEIA SOUZA
GESIEL LIMA SILVA
LUCIANA ROCHA PINHEIRO FONSECA
CLAUDOMIRO AGUIAR DA CUNHA
ANGELO PEREIRA MARTINS
MEIRELANNY DOS SANTOS FERREIRA
FRANCIELTON SOUSA REGO
FERNANDO ITALO SOUSA MARTINS
KAIO BARROS DE MORAES
IDENILSON PEREIRA MORAIS
HUGO GABRIEL AROUCHA COELHO
CAROLINA DE OLIVEIRA CARVALHO
SILVIA ANDRESSA PEREIRA CHOAIRY OLIVEIRA
GLAYCIANE MARTINS SOARES SILVA
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
IVANILSON GOMES COSTA
KELITON PEREIRA DA COSTA
REGINA SAMPAIO REIS
RAIANE VIEIRA CHAVES
AMANDA LOURENA DA SILVA SANTANA
JOSÉ FERNANDO CHAVES SOUSA
GALDINARA PEREIRA SOUSA
ANDERSON CARVALHAL PIMENTA
MARIA DE NAZARE SANTOS CUNHA
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Candidato reside e estuda na capital maranhense.
Candidata reside e estuda na capital maranhense.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Ensino EAD, a distância,
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Histórico escolar é da Faculdade Estácio, e a mesma inscreveu-se como instituição Mauricio
de Nassau.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Candidato reside e estuda na capital maranhense.
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Candidato reside e estuda na capital maranhense,
Quilometragem não atende critério solicitado em edital.
Estuda e reside na mesma localidade, Colinas - Ma.
Quilometragem não atende o solicitado em edital.
Estuda e reside no mesmo local, Balsas - Ma.
Quilometragem não atende o solicitado em edital.
Quilometragem não atende o solicitado em edital.
Quilometragem não atende o solicitado em edital.
Estuda e reside na mesma localidade, São Luís - Ma.
Estuda e reside na mesma cidade.
Estuda e reside na mesma cidade.
Estuda e reside na mesma cidade e o ensino é EAD.
Estuda em regime de EAD. Ensino a distância.
Quilometragem não atende o solicitado em edital.
Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Estuda e reside na mesma cidade. Quilometragem não atende edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.

275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.

JULIANA URBANO AMORIM
MAYARA RAPOSO SANTOS
TACIARA DOS SANTOS VERAS
YARISA OLIVEIRA GOMES
THAÍS FERREIRA VIEIRA
LUCILENE SANTOS PEREIRA
MARCOS CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA
LAILA KANNANDA OLIVEIRA COSTA
KALENE DE BRITO DOS SANTOS
RICARDO SANTOS SILVA
VALDELICE MARINHO BOGEA
WALIN MACIEL DUTRA
ELYSTEFANE NASCIMENTO MENDES
LUCAS FREIRE PEREIRA
WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO
MATEUS DE SOUSA BARROS
KENNIA PEREIRA DA COSTA
LUCAS COSTA SOARES
LEDA MARIA BARROS GOMES RIBEIRO
ITALO ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA
JUNIEL CANTANHEDE COSTA
ALANA ALVES MUNIZ
RAILANA SILVA SARAIVA
MICHELLI BARROS DOURADO
DÉBORA CRISTIANE SILVA AROUCHE
JOSENILCE ROXO DA SILVA
LEANDRO JORGE AQUINO SANTOS
RICARDO DA SILVA SANTOS NETO
JANILSON MELO PINHEIRO
FRANCISCO FELIPE DE JESUS DOS SANTOS
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Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Estuda e reside na mesma cidade. Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital. Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital. Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não atende edital.
Quilometragem não atende o edital.
Quilometragem não atende o edital.
Quilometragem não está de acordo com edital.
Reside e estuda na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital. 176 KM
Quilometragem não está de acordo com edital. 23 km
Quilometragem não está de acordo com edital. 222km
Quilometragem não está de acordo com edital. 227km
Quilometragem não está de acordo com edital. 244km
Quilometragem não está de acordo com edital. 33km
Quilometragem não está de acordo com edital. 19km
Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital. 189km
Quilometragem não está de acordo com edital. 33km
Quilometragem não está de acordo com edital. 29km
Quilometragem não está de acordo com edital. 33km
Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital. 285km
Quilometragem não está de acordo com edital. 154km
Estuda e reside na mesma cidade.
Quilometragem não está de acordo com edital. 24km
Quilometragem não está de acordo com edital. 18km
Quilometragem não está de acordo com edital. 225km
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319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

FRANCIELE FONTINELE MUNIZ
ANTONIA MAYARA BARROS DA SILVA
AMANDA BRENDA FRANÇA SOARES
FRANCISCA MAYARA LUZ DOS SANTOS EVANGELISTA
MARIA DE FATIMA SANTOS
THAYNARA COSTA OLIVEIRA0
ANA KATARINA DO AMARAL NUNES
NATHALIA ALMEIDA SANTOS
LUIZA MARA DO AMARAL NUNES
DINAEL GOMES DA SILVA
ELIELMA COSTA MORENO
TIAGO IVAN MATOS RIBEIRO
HALISON RODRIGO CASTRO TRINDADE
ALISSON DA SILVA ALVES
ROSIANE FERREIRA DE CASTRO
GERNILCE PEREIRA DOS SANTOS
JAYRA MARIA SILVA LIMA
CHARLENE RODRIGUES
JÉSSICA DA SILVA BARBOSA
EVELYN ADRIANY BAHIA MARTINS FEITOSA
ANDRESSA SOUSA DA SILVA
LUCAS MOREIRA CABRAL
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Quilometragem não está de acordo com edital.
Quilometragem não está de acordo com edital. 154km
Reside e estuda na mesma cidade.
Reside e estuda na mesma cidade.
Estuda e reside na mesma cidade.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Impossibilidade de trajeto diário entre a cidade e a IES.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.
Mora e estuda na mesma cidade.
Deslocamento diário inferior a 100km.

