
Nº de inscrição CPF Resultado Motivo

Não informado pelo 
candidato

7023086**-** Indeferido

Recurso indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina os 
seguintes itens: área, abordagem, resultado esperado, público alvo, nº máximo de alunos 
por turma, equipamentos e recursos. Não é permitido incluir novos documentos na fase 
de recurso.

021            0198148**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido, não sendo permitido substituição do vídeo. Seu CPF consta da lista 
"Não Habilitados", pág 2, linha 1.

112            3584235**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina os 
seguintes itens: equipamentos e recursos.  Não é permitido incluir novos documentos na 
fase de recurso.

196            4600715**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta  os seguintes ítens: 
área e cronograma.   Não sendo permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

197            0056585**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta  os seguintes ítens: 
área e cronograma  Não é permitido incluir novos documentos na fase de recurso. Seu 
CPF consta da  lista de não habilitadas, pág. 7 linha 6.

201            7017479**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por não ter anexado a proposta no ato da inscrição. 
Não sendo permitido incluir novos documentos na fase de recurso. 

237            0029695**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta  o seguinte item: 
número máximo de alunos por turma.  Não sendo permitido incluir novos documentos na 
fase de recurso.  

250            1861877**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital. Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso.

252            0362254**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta  os seguintes itens : 

 área, resultado esperado, público alvo e o numero máximo de aluno por turma.
 Não é permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

265            7130931**-** Indeferido
Recurso Indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de recurso.

307            8211009**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido. Não sendo e permitido substituição do vídeo na fase de recurso.

317            9877666**-** Indeferido
Recurso indeferido Desclassificado por não apresentar na proposta os seguintes itens: 
equipamentos e recursos disponíveis. Não sendo permitido incluir novos documentos na 
fase de recurso.

330            6647438**-** Indeferido
Recurso indeferido.  Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina os 
seguintes itens: área, número máximo de alunos,  cronograma e conteúdo. Não sendo 
permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

332            8135043**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital.  Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso.

343            6923139**-** Indeferido
Recurso indeferido Desclassificado por não apresentar na proposta original de oficina os 
seguintes itens: período e equipamentos e recursos disponíveis Não sendo permitido 
incluir novos documentos na fase de recurso.

36             0539431**-** Indeferido
Recurso indeferido Desclassificado por não ter anexado a proposta no ato da inscrição. 
Não sendo permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

362            0599598**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital.  Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso.
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59             7032116**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital. Não sendo ´permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso. 

62             0443947**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina os 
seguintes item: resultado esperado e cronograma de desenvolvimento. Não sendo 
permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

76             0636760**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina o seguinte 
item: público alvo. Não sendo permitido incluir novos documentos na fase de recurso.

84             7123291**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital. Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso.

91             7115825**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por não apresentar na proposta de oficina os 
seguintes itens: público alvo, cronograma de desenvolvimento e período. Não sendo 
permitido  novos documentos na fase de recurso.

94             6803545**-** Indeferido
Recurso indeferido. Desclassificado por apresentar no ato da inscrição vídeo com tempo 
superior ao permitido no Edital. Não sendo permitido substituição do vídeo na fase de 
recurso.
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