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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O AUXÍLIO DE INCLUSÃO 

DIGITAL EMERGENCIAL – EDITAL Nº 04/2021 

RESULTADO PARCIAL – SEGUNDO GRUPO 

 

A DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA e o DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE 

ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (DEPAE) - CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso das 

suas atribuições, tornam público o RESULTADO PARCIAL da seleção para estudantes 

do segundo grupo, conforme estabelecido no novo cronograma do ADITIVO Nº 01 ao 

Edital Nº 04/2021 publicado no dia 30 de junho de 2021.  

 

1 DAS INFORMAÇOES GERAIS  

1.1 Ao lado de cada nome consta a situação em relação à inscrição e o envio dos 

documentos. 

1.2 Os(as) estudantes que tiveram suas INSCRIÇÕES DEFERIDAS deverão aguardar 

o resultado final para saber se foram contemplados ou não. 

1.3 Os(as) estudantes que tiveram suas INSCRIÇÕES INDEFERIDAS deverão 

verificar na lista qual é a pendência e providenciar a correção dos documentos, 

conforme as orientações. Para isso, deverão acessar o SUAP no campo específico de 

RECURSO e enviar documentos necessários no período de 15/07/21 a 17/07/21. 

1.4 Em caso de dúvidas deverão entrar em contato através do e-mail 

paae2020.campuseunapolis@gmail.com 

1.5 Todos(as) deverão ficar atentos aos prazos estabelecidos no novo cronograma 

divulgado no ADITIVO Nº 01 ao Edital Nº 04/2021 publicado no dia 30 de junho de 

2021.  

 

2 DAS OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS SOLICITAÇÕES DE CORREÇÃO DOS 

DOCUMENTOS 
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2.1 A “Declaração de veracidade” solicitada está no Edital 04/2021, ao final do 

documento (ANEXO I). 

2.2 O modelo de “Declaração de renda” está ao final desta publicação, após a lista com 

o resultado parcial (ANEXO I). Esse modelo sugerido é para os estudantes que 

informaram na inscrição via SUAP trabalho informal ou autônomo.  

2.3 Para os estudantes que não possuem CADúnico ou está desatualizado e que 

informaram a situação de trabalho do Responsável em empresa privada ou 

funcionário público, deverão apresentar contracheque atualizado.  

2.4 Para os que declararam ser pensionistas ou aposentados deverão apresentar 

comprovante do INSS atualizado. 

2.5 Caso algum estudante não consiga imprimir as declarações acima poderá fazê-las de 

“próprio punho”. 

 

3 DO PROGRAMA ALUNOS CONECTADOS (RNP/MEC) 

3.1 Os(as) estudantes contemplados(as) com Programa Alunos Conectados 

(RNP/MEC), não poderão acumular o recebimento com Auxílio Tipo 1, casos 

excepcionais serão analisados pela assistente social, conforme consta no Edital 

04/2021 no item (3.1),  mas existem algumas observações que precisam ser vistas: 

 3.1.1 Indeferido para o Tipo 1 e deferido para o Tipo 2: significa que para o 

Tipo 1 não poderá acumular com o CHIP, mas poderá entrar com recurso solicitando 

revisão da análise, juntamente com os documentos pendentes, quando for o caso e 

justificar o motivo pelo qual solicitou o Tipo 1. Quanto ao Tipo 2 significa que a 

documentação está completa e será analisada.  

 3.1.2 Indeferido para o Tipo 1: não poderá acumular com o CHIP, mas poderá 

entrar com recurso para pedir a revisão da análise, enviando todos os documentos 

pendentes, quando for o caso e justificar o motivo pelo qual solicitou o Tipo 1. 

 3.1.3 Indeferido para o Tipo 1 e indeferido para o Tipo 2: não poderá 

acumular com o CHIP, mas poderá entrar com recurso para pedir a revisão da análise, 

juntamente com os documentos pendentes, quando for o caso e justificar o motivo pelo 

qual solicitou o Tipo 1, já em relação ao Tipo 2 só continuará na seleção se enviar todos 

os documentos pendentes solicitados.  

 

4. DA DEVOLUÇÃO DO TABLET 



4.1 O Tablet deverá ser devolvido ao Campus em até 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento do Auxílio Tipo 2, disposto pelo Edital 04/2021. Para aqueles que não 

forem contemplados com o Auxílio Tipo 2, deverão devolver o Tablet ao Campus 

no prazo de 10 (dez) dias úteis após a publicação do resultado final prevista para o 

dia 05/08, conforme novo cronograma divulgado no ADITIVO Nº 01 ao Edital Nº 

04/2021 publicado no dia 30 de junho de 2021. 

4.2 O DEPAE divulgará em breve o cronograma para a devolução do Tablet 

Educacional. Se o(a)  estudante precisar devolver o equipamento a qualquer tempo, que 

não previsto na divulgação do cronograma de devolução, deverá agendar previamente o 

dia e horário para a devolução junto ao DEPAE pelo e-mail 

paae2020.campuseunapolis@gmail.com 

 

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EDITAL 04/2021 

Nº ESTUDANTE AUXÍLIO SOLICITADO PARECER DA INSCRIÇÃO 

1 
ADRIANA DE 

OLIVEIRA ANGELI 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet        

Tipo 2 Auxilio equipamento de 

TI  

Inscrição deferida 

2 
ADYNA OLIVEIRA DA 

ENCARNAÇÃO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar comprovante da renda 

do responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição. 

3 
ALINE ARAÚJO DA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021.  Apresentar comprovante da 

renda do responsável financeiro, declarado 

no formulário de inscrição; RG (frente); 

declaração de veracidade e dados 

bancários. 

4 
ALLAN ALVES 

PINHEIRO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021.  Apresentar comprovante da 

renda do responsável financeiro, declarado 

no formulário de inscrição. 

5 ALLAN MANZOLI EÇA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 

Inscrição indeferida - por não apresentar 

os documentos em conformidade com os 

solicitados no edital 04/2021. 

Comprovante de benefício sem 

identificação. Apresentar comprovante da 

renda do responsável financeiro, declarado 

no formulário de inscrição. 

6 
AMANDA JHULLY 

CAMPOS VIVAS 

Tipo 1 - Auxílio acesso à 

Internet  
Inscrição deferida  
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7 
AMANDA OLIVEIRA 

COSTA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar CPF, RG, declaração de 

veracidade e dados bancários, cadunico 

atualizado e completo ou declaração de 

renda do responsável financeiro. 

8 
AMANDA SANTOS 

CHELES DA SILVA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021.  

Apresentar comprovante da renda do 

responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição. 

9 
AMANDA SOARES 

RAMOS  

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar declaração de veracidade. 

10 
ANA CLARA ROCHA 

BOMFIM 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar cadunico atualizado e completo 

ou  comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

11 
ANA LARA FREIRE 

REIS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar cadunico atualizado e completo 

ou  comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

12 
ANA LÚCIA COSTA DA 

SILVA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  
Inscrição deferida 

13 
ANNA CAROLINE 

MONTEIRO PAIVA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet       Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Incrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

A foto do cartão que foi enviada não 

apresenta os dados bancários (Agencia e nº 

da conta). Apresentar dados bancários e 

cadunico atualizado e completo ou 

comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição.  

14 
ANY CAROLINE 

PASSOS FERREIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet        

Inscrição indeferida  para o auxílio tipo 

1- Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).    

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

 Inscrição indeferida para auxílio tipo 2 

por não apresentar os documentos 

solicitados no edital 04/2021. Apresentar 

cadunico atualizado e completo ou 

declaração de renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

15 
BARBARA REGINA DE 

SOUZA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet 

Inscrição indeferida para o auxílio tipo 1- 

Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular com 

auxílio de inclusão digital Tipo 1, conforme 

edital 04/021 (3.1).           

Tipo 2 - Auxilio equipamento de Inscrição deferida 



TI  

16 
BEATRIZ MARINHO 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI 

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar cadunico atualizado e completo 

ou  comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

17 
BIANCA MARINHO 

OLIVEIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Documento apresentado sem identificação 

e insuficiente para subsidiar a análise. 

Apresentar declaração de renda do 

responsável financeiro ou cadunico 

atualizado e completo. 

18 
BIANCA SANTOS 

CHELES DA SILVA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021.  

Apresentar comprovante da renda do 

responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição. 

19 
BRUNO NUNES DOS 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida . Apresentou 

cadunico desatualizado. Apresentar  

cadunico atualizado e completo ou  

comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

20 
CAMILA LEAL DE 

JESUS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI (EUN) 

Inscrição indeferida por não apresentar os 

documentos solicitados no edital 04/2021. 

Apresentar CPF; RG; dados bancários e 

declaração de veracidade. cadunico 

atualizado e completo ou  comprovante da 

renda do responsável financeiro, declarado 

no formulário de inscrição; 

21 
CAMILLY SOUZA 

ALVES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet        Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida para o auxílio tipo 

1- Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).                                                                                                  

Inscrição indeferida para o tipo 2 por 

não apresentar os documentos solicitados 

no edital 04/2021. Apresentar cadunico 

atualizado e completo ou declaração de 

renda; dados bancários (legiveis) e 

declaração de veracidade. 

22 
CARLOS CHALES 

SANTOS OLIVEIRA  

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar  cadunico atualizado e 

completo ou declaração de renda declarada 

na inscrição. 

23 
CARLOS HENRIQUE 

MUNIZ AMARAL 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar   declaração de 

veracidade. 



24 
CARMELUCE COSTA 

DE OLIVEIRA   

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar   declaração de 

veracidade; dados bancários;  RG (foto) e 

cadunico atualizado e completo ou  

comprovante da renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição; 

25 
CAUAN SANTOS 

NASCIMENTO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadunico atualizado e 

completo ou declaração de renda do 

responsável financeiro declardo no 

formulário de inscrição. 

26 
CELIO MAXIMIANO 

DOS SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar  declaração de 

veracidade. 

27 
CLAUDIONOR DIAS 

DOS SANTOS             

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet   

Inscrição indeferida para o auxílio tipo 

1- Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).   

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 

Inscrição Indeferida para tipo 2 por não 

apresentar os documentos solicitados no 

edital 04/2021. Apresentar cadunico 

atualizado e completo ou declaração de 

renda; RG (lado com dados pessoais); 

declaração de veracidade (anexo 1 do 

edital 04/2021). 

28 
DAIANE DA 

CONCEIÇÃO MERES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet        Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

29 
DANIEL LUCAS DE 

SOUZA ABREU 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

30 DAVID SANTOS SOUZA 
Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários; 

cópia da página da carteira profissional que 

contem o nº da RG e CPF, declaração de 

veracidade; contrache atualizado dos pais. 

31 DAYVID CASTRO LIMA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos em conformidade com o 

solicitado no edital 04/2021 todos os 

documentos devem ser em formato PDF ou 

imagem legível.  Apresentar RG e CPF, 

declaração de veracidade; dados bancários; 

contracheque atualizado dos pais ou 

cadunico atualizado e completo ou 

declaração de renda.  



32 
DIEGO OLIVEIRA DA 

ROS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadunico atualizado e 

completo ou declaração de renda ou 

contracheque atualizado do responsável 

financeiro. 

33 DIOGO LIMA ALVES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida para o auxílio tipo 

1- Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).    

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida para auxilio tipo 2 
por não apresentar os documentos 

solicitados no edital 04/2021. A cópia do 

cartão apresentado não informa o numero 

da conta nem a agência bancária. 

Apresentar dados bancários e cadunico 

atualizado e completo ou declaração de 

renda ou contracheque atualizado do 

responsável financeiro. 

34 
DULCINEIA DE 

ARAUJO MELO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade. 

35 
ELAYNE PEREIRA DA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

36 
ELVIS OLIVEIRA 

GOMES 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade. 

37 
EMANUELLY ALVES 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

contracheque atualizado do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição; 

38 
ÉMILLE FÉLIX DE 

SOUZA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet 

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadunico atualizado e 

completo ou contracheque atualizado ou 

declaração de renda. 

39 ERICA SANTOS BRITO 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar comprovante de renda 

do responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição; 

40 
ÉRIK FIGUEIRA 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade; RG, CPF e dados bancários. 

41 ESTELA SILVA GAMA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de renda 

ou cadunico atualizado e completo. 



42 
FABRICIA FERREIRA 

DA SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

43 
FAISLANY SOUZA 

PÊGO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Apresentou 

cadunico desatualizado.  Apresentar 

cadunico atualizado e completo ou 

comprovante de renda do responsável 

financeiro, declarado no formulário de 

inscrição. 

44 
FERNANDA SILVA DOS 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

45 
FRANKLIN PEREIRA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

46 
GABRIELLE OLIVEIRA 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade; RG, CPF; dados bancários e 

contracheque do responsável financeiro. 

47 
GIVALDO PEREIRA DE 

UZÊDA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade e dados bancários. 

48 
GUILHERME 

MANJARRA CABRAL 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar comprovante de renda 

do responsável financeiro ou cadunico 

atualizado e completo. 

49 
GUSTAVO HENRIQUE 

MARINHO MATOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

50 
GUSTAVO JOSÉ DE 

BRITO SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade; RG, CPF e dados bancários e 

cadúnico atualizado e completo ou 

declaração de renda. 

51 
GUSTAVO SANTANA 

CRUZ 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet 

Inscrição Indeferida para o auxilio Tipo 

1- de acordo com Edital nº 04/2021 (3.1) 

estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1.  

 Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida para Tipo 2  - 

Auxílio equipamento de TI - por não 

apresentar os documentos solicitados no 

edital 04/2021. Apresentar cadunico 

atualizado e completo ou comprovante de 

renda do responsável financeiro declarado 

na inscrição.         

52 
HELOÍSA SANTOS 

OLIVEIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar comprovante de renda 

do responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição. 



53 
HOMERO RODRIGUES 

NETO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida para o auxílio tipo 

1 de acordo com Edital nº04/2021 (3.1) 

estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1.       

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida para Tipo 2  - 

Auxílio equipamento de TI - por não 

apresentar os documentos solicitados no 

edital 04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade.                    

54 
IAMANA GALVÃO 

BRITO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI 

Inscrição indeferida  - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

contracheque  da renda declarada na 

inscrição.            

55 
IANCA GARCIA DA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Cadunico 

desatualizado. Apresentar cadunico 

atualizado e completo ou comprovação da 

renda declarada na inscrição.           

56 
JACKSON JESUS 

COSME DE SOUZA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida  - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadunico atualizado e 

completo ou declaração de renda do 

responsável financeiro.          

57 
JAMILLY PEREIRA 

BRITO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

58 
JERFFESON SILVA 

SACRAMENTO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida para auxílio tipo 1 
de acordo com Edital nº04/2021 (3.1) 

estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1; não 

apresentou cadastro no CADúnico ou 

comprovação de renda. 

59 
JESSICA MARTINS 

ALMEIDA  

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

60 
JHENNYFER VITÓRIA 

SANTOS ALMEIDA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

declaração de veracidade e cadúnico 

atualizado e completo ou declaração de 

renda declarada na inscrição. 

61 
JHESSICA SANTOS 

NUNES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida para o tipo 1- 

Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).      

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida para o tipo 2 - Por 

não apresentar os documentos em 

conformidade com edital 04/2021. Favor 

assinar a declaração de veracidade. 



62 
JHON ABNER SANTOS 

ALMEIDA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida  - Cadunico 

desatualizado. Apresentar cadúnico 

atualizado e completo ou  declaração de 

renda do responsável financeiro declarado 

na inscrição. 

63 
JOANE LAURA SOARES 

DA PAIXÃO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar contracheque 

atualizado dos pais. 

64 
JOÃO EMANUEL 

DANTAS SOBRAL 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

65 JOÃO MENEZES DE 

SOUZA JUNIOR   

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

66 
JOÃO PEDRO MARTINS 

DE ALMEIDA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar comprovante de renda 

do responsável financeiro, declarado no 

formulário de inscrição ou cadúnico 

atualizado e completo. 

67 
JOÃO VÍCTOR DA 

SILVA ANTÔNIO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida para o auxilio Tipo 

1- de acordo com Edital nº 04/2021 (3.1) 

estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1.        

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida para auxílio tipo 2 - 

Por não apresentar os documentos 

solicitados no edital 04/2021. Apresentar 

cadúnico atualizado e completo ou 

comprovação   da renda declarada na 

inscrição.                                                                    

68 

JOÃO VICTOR 

LIVRAMENTO DA 

SILVA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 )   anexo 1 declaração de 

veracidade - assinar nome completo; 

apresentar cadunico atualizado e completo  

ou comprovante de renda (contracheque) 

do responsável, declarado no formulário de 

inscrição; 

69 
JOÃO VICTOR TON 

REIS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida  

70 
JOÃO VITOR DE SALES 

FONSÊCA SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar CADúnico 

atualizado e completo ou comprovante de 

renda. 

71 
JOAQUIM DE JESUS 

PEREIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar CADúnico 

atualizado e completo ou comprovante de 

renda (contracheque) atualizado. 



72 
JOSINEIDE AMORIM 

DE SOUZA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar CADúnico 

atualizado e completo ou comprovante da 

renda declarada na inscrição. 

73 JULIANA SILVA LIMA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscriçãoa Indeferida por não apresentar 

a declaração de veracidade conforme edital 

04/2021 (8.1)  anexo 1; Informar o numero 

da conta corrente atualizada. 

74 
JULIE VARGENS 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ) e anexo 1 . Apresentar 

CADúnico atualizado e completo ou 

comprovante da renda declarada na 

inscrição, dados bancários, declaração de 

veracidade. 

75 
KAIO RODRIGUES DE 

ALMEIDA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

ios documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ) e anexo 1. Apresentar 

CADúnico atualizado e completo ou 

comprovante da renda declarada na 

inscrição; RG, CPF e dados bancários,  

76 
KAÍQUE SILVA 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar contracheque 

atualizado do pai. 

77 
KALIANDRA DE JESUS 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

78 
KAWANY ALVES 

PEREIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ) e anaxo 1. Apresentar 

CADùnico atualizado ou  comprovante da 

renda declarada em formulário de 

inscrição, declaração de veracidade e 

dados bancários. 

79 
KAYLLANE 

FERNANDES SOARES 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por insuficiência de 

informações/documentos para subsidiar a 

análise. O cadunico apresentado está 

incompleto: Apresentar cadunico 

atualizado e completo em conformidade 

com o estabelecido no edital 04/2021 (8.1) 

ou contracheque  da renda declarada em 

formulário de inscrição. 

80 
KEVIN DELINSK 

BOMFIM STADLER 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida  

81 KEZIA SILVA SANTOS 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida  

82 
LAINE SANTOS DE 

SOUZA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  
Inscrição deferida  

83 
LARA UINE DANTAS 

SOBRAL  

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida  

84 
LAYSA VIANA 

SANSÃO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 
Inscrição deferida  



85 
LETÍCIA MATOS 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida- por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar cadúnico 

atualizado e completo ou contracheque 

atualizado e completo do responsável.  

86 
LUCAS CARDOSO DE 

CASTRO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

87 
LUCAS FAUSTINO 

MENDES SOUZA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida para o auxílio tipo 

1- Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).   

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida para auxílio Tipo 2 
- por não apresentar os documentos 

solicitados no edital 04/2021 e anexo 1 

(declaração de veracidade com rasuras e 

ausências de palavras). Apresentar 

declaração de veracidade texto completo e 

legível, RG, CPF, dados bancários, 

cadúnico atualizado e completo ou 

declaração   da renda  informada na 

inscrição.                                                                           

88 
LUCAS MARTINS 

ALMEIDA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição Deferida 

89 
LUDMILA DO AMPARO 

OLIVEIRA ANDRADE 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet                                     

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar contracheque 

atualizado do responsável financeiro 

conforme declarado na ficha de inscrição. 

90 LUÍSA FERREIRA TON 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Cadunico 

apresentado desatualizado. Apresentar 

Cadunico atualizado e completo ou 

contracheque atualizado dos pais. 

91 
LUIZ HENRIQUE 

SOUZA CONCEIÇÃO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida - Aluno 

contemplado pelo Programa Alunos 

Conectados (RNP/MEC), não poderá 

acumular com aux. Tipo 1, conforme 

Edital 04/2021 (3.1); Faltou apresentar 

declaração de veracidade, RG, CPF, dados 

bancários. 

92 
MANUELLA CARRERA 

GOMES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar contracheque 

atualizado do responsável financeiro 

informado na inscrição. 

93 
MARCELLY TEIXEIRA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por insuficiência de 

informações/documentos para subsidiar a 

análise: Apresentar cadunico atualizado e 

completo em corformidade com o 

estabelecido no edital 04/2021 (8.1) ou 

comprovante da renda declarada em 

formulário de inscrição. 



94 

MARCUS VINNÍCIUS 

DOS SANTOS 

OLIVEIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar CADúnico 

atualizado e completo ou comprovante de 

renda (contracheque) do responsável 

financeiro da renda declarada em 

formulário de inscrição. 

95 
MARIA CRISTINA 

MARTINI 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 ). Apresentar CADúnico 

atualizado e completo ou comprovante da 

renda declarada em formulário de 

inscrição. 

96 
MARIA D'AJUDA DIAS 

SILVEIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida -   por não 

apresentar os documentos solicitados no 

edital 04/2021 (8.1 ) -  Apresentar 

declaração de veracidade e cadunico 

atualizado e completo ou comprovante da 

renda declarada em formulário de 

inscrição. 

97 

MARIA EDUARDA 

BARBOSA DE 

OLIVEIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Cadunico 

desatualizado: Apresentar cadúnico 

atualizado e completo ou  comprovante da 

renda declarada em formulário de 

inscrição. 

98 
MARIA EDUARDA 

SANTOS OLIVEIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  
Inscrição Deferida 

99 
MARIA EDUARDA 

VALANDRO BARROS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  
Inscrição Deferida 

100 
MARIA JULIANA 

SOUSA SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição Deferida 

101 
MARIA LUIZA 

MACEDO MENEZES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadúnico atualizado e 

completo ou comprovante da renda. 

102 
MARIA VITÓRIA 

SOUZA OLIVEIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição Deferida 

103 
MARIANA ALMEIDA 

SANTO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar contracheque 

atualizado da renda declarada em 

formulário de inscrição. 

104 
MARINA DOS SANTOS 

BORBA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar  contracheque 

atualizado do responsável  financeiro  

declarado em formulário de inscrição ou 

cadunico atualizado e completo. 



105 
MARINA FREITAS 

PEREIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar cadúnico atualizado e 

completo ou  declaração de renda do 

responsável  financeiro  declarado em 

formulário de inscrição ; declaração de 

veracidade; RG; CPF e dados bancarários. 

106 
MATEUS SOUZA 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição Deferida 

107 
MATHEUS SALES 

OLIVEIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021: RG; CPF e dados bancarários. O 

Cadunico apresentado é insuficiente para 

subsidiar a analise. Favor apresentar 

comprovação de  renda do responsável  

financeiro  declarado em formulário de 

inscrição. 

108 
MICAELLI SANTOS 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição Indeferida por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021 (8.1 )   anexo 1; Favor apresentar 

declaração de veracidade. 

109 
MICHELE SOUZA DE 

JESUS STOLZE 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

110 
MIKHAEL CARLOS 

MEIRA CASTELIANO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

111 
MILENA SILVA 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresenta CPF; RG; dados 

bancários e cadúnico atualizado e 

completo ou contracheque atualizado do 

responsável, declarado     em formulário de 

inscrição                                                                                                  

112 
NANDRESSA DE CARLI 

CAMINOTE 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresenta  contracheque 

atualizado.                                                                                                     

113 
NAYARA FRANCINE 

DE SANTANA FARIAS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresenta  contracheque 

atualizado do responsável, declarado  em 

formulário de inscrição   

114 
NEEMIAS LIMA 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos (legiveis) de acordo com o 

solicitados no edital 04/2021. Favor 

apresentar RG,  CPF legíveis; comprovante 

de renda atualizado do responsável 

financeiro  declarado na ficha de inscrição.                                                                                    

115 
NICOLE MATOS 

SANTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar  comprovante de 

renda atualizado do responsável financeiro  

declarado na ficha de inscrição. 



116 
OSÉIAS GOMES 

GUERRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar  contracheque 

atualizado ou declaração de renda ou 

cadunico atualizado e completo da renda 

declarada na ficha de inscrição. 

117 PAULA SOUZA ALVES 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

118 
PAULA STEFANE DOS 

SANTOS DURÃES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

119 
PEDRO HENRIQUE 

SANTOS CORDEIRO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar comprovante de 

renda (contracheque) atualizado da renda 

declarada na ficha de inscrição.                                                                                                 

120 
PEDRO HENRIQUE 

SILVA SALUSTIANO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar RG; CPF; dados 

bancários; declaração de veracidade e 

cadúnico atualizado,  COMPLETO e 

LEGIVEL.                                                                                                

121 
PEDRO LUCAS 

CARDOSO GOVEIA  

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar  declaração de 

veracidade e contracheque atualizado do 

responsável declarado na ficha de 

inscrição.                                                                                               

122 
RAUL DOS SANTOS 

MARCOLINO FILHO 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar  comprovação 

de renda dos pais ou cadunico atulizado e 

completo.                                                                                              

123 
RENILTON OLIVEIRA 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Favor apresentar comprovação de 

renda (contracheque) do responsável 

declarado na ficha de inscrição.                                                                                             

124 RHANNA ROCHA LIMA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar contracheque do responsável 

declarado na ficha de inscrição ou 

cadunico atualizado e completo.                                                                                            

125 
ROBERT DA SILVA 

TEIXEIRA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar cadunico atualizado e completo 

ou declaração da renda                                                                                   

126 
RODRIGO BOM 

TARTÁLIA LIMA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. 

Estudante favor assinar declaração de 

veracidade e apresentar comprovação da 



renda declarada na ficha de inscrição.                                                                                        

127 
RODRIGO SANDES DE 

OLIVEIRA 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar cadunico atualizado e completo 

ou comprovação da renda declarada na 

ficha de inscrição 

128 
RODRIGO SANTOS DA 

SILVA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - 

Documentos/informações apresentados são 

insuficientes para subsidiar a análise. 

Favor apresentar  comprovação da renda 

do responsável financeiro declarado na 

ficha inscrição.                                                                                        

129 
RUAN VINNICIUS 

RODRIGUES COSTA 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar cadunico atualizado e completo 

ou comprovação de renda  declaração na 

inscrição.                                                                          

130 

RYAN ROCHA LIMA 

(IRMÃO DE RHANNA 

ROCHA)  

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar cadunico atualizado e completo 

ou comprovação da renda (contracheque) 

declarada na inscrição.  

131 
SABINA COSTA 

SANTOS 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI 
Inscrição deferida 

132 
SABRINA PEREIRA 

BASTOS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição Indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar declaração de 

veracidade; RG; CPF e dados bancários e 

cadúnico atualizado e completo ou 

comprovação da renda declarada na 

inscrição. 

133 
SALATIEL ABREU 

SODRÉ GONÇALVES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida para o tipo 1- 

Estudantes contemplados pelo Programa 

Alunos Conectados não poderão acumular 

com auxílio de inclusão digital Tipo 1, 

conforme edital 04/021 (3.1).     

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida para o tipo 2 - Por 

não apresentar os documentos solicitados 

no edital 04/2021. Apresentar dados 

bancários  e cadúnico atualizado e 

completo ou  declaração da renda 

informada na inscrição . 

134 
SIRLANE RAMOS 

SOARES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 



135 
TACIO RICARDO 

FERREIRA LOPES 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

dedeclaração de veracidade. 

136 
THAIS FIGUEIREDO DA 

PAIXAO 

Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

dedeclaração de veracidade; RG (foto) e 

cadúnico atualizado e completo ou 

declaração da renda declarada na inscrição. 

137 THAIS SOUZA NOVAIS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar  cadúnico atualizado e 

completo ou comprovante  da renda 

declarada na inscrição. 

138 
THIAGO RAFHAEL 

MELGACO CARIBE  

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dados bancários e 

dedeclaração de veracidade; RG; CPF e  

comprovante de renda (contracheque 

atualizado) da renda declarada na 

inscrição. 

139 TÚLIO FONTES LEAL 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  
Inscrição deferida 

140 
VÍCTOR ANDRADE 

ZAMERIM 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  
Inscrição deferida 

141 

VITÓRIA 

VASCONCELLOS 

FREITAS 

Tipo 1 - Auxilio acesso a 

Internet Tipo 2 - Auxilio 

equipamento de TI  

Inscrição indeferida -  por não apresentar 

os documentos solicitados no edital 

04/2021. Apresentar dedeclaração de 

veracidade; RG; CPF. 

142 YURI PINHO TEIXEIRA 
Tipo 2 - Auxilio equipamento 

de TI  

Inscrição indeferida - Por não apresentar 

os documentos solicitados em 

conformidade com o edital 04/2021. Favor 

apresentar cadunico atualizado e completo 

ou comprovante da renda declarada na 

inscrição.                                                                                       

 

  

Eunápolis, 14 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE/RENDA INFORMAL 

 

 

 Eu, ____________________________________________________ portador(a) 

do RG nº: ________________________, inscrito no CPF  sob o 

nº:___________________, residente e domiciliado na Rua_______________________, 

º_______Bairro:___________________________,cidade________________________

CEP:__________________, declaro, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – Campus de Eunápolis para fins de comprovação socioeconômico 

para participar da seleção do auxílio de inclusão digital emergencial, que possuo renda 

oriunda de trabalho informal que realizo, exercendo a atividade 

de____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

com renda mensal média de R$___________________. 

 Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção 

penal  previstas no artigo 299 do Código Penal,  in verbis: 

 

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 

com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento 

é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.’ 

 

__________________, _____de ________________de _____ 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 


