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CPF Resultado do 
recurso 

Motivo 

04676929471 Indeferido Sua inscrição foi a no 59. Há 50 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, sua 
documentação será avaliada. 

70528056425 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

11577151410 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

09472043429 
 

Indeferido Realizou a inscrição em formulário do CadÚnico.  
Para os alunos de pós-graduação, conforme item 4.1.3.1 do edital: Para obter a isenção, o candidato 
deverá realizar a inscrição no período constante no Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital, e 
anexar em um único arquivo PDF o documento de identidade, o CPF e o comprovante de matrícula no 
programa de pós-graduação no semestre em curso. Para obter o comprovante de matrícula, o candidato 
deve acessar o SIGAA, aba Declaração de vínculo. 

11182869440 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 
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70522222480 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

10184001412 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

06260417403 
 

Indeferido Sua inscrição foi a no 55. Há 50 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, sua 
documentação será avaliada. 

70207371458 
 

Indeferido Sua inscrição foi a no 58. Há 50 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, sua 
documentação será avaliada. 

12478732424 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

11924458489 
 

Indeferido Não enviou documentos de quem depende economicamente conforme item 4.1.1.3 do edital: Caso o 
candidato dependa economicamente de outra pessoa, deverão ser anexados o documento de 
identidade e CPF do requerente e os documentos de identidade, CPF e de Identificação Social – 
constando o número do NIS – de quem ele dependa economicamente). 

56909756487 
 

Indeferido Apresentou documentação incompleta. De acordo com o item 4.1.3.1 do edital:  Para obter a isenção, o 
candidato deverá realizar a inscrição no período constante no Cronograma de Execução, Anexo I deste 
Edital, e anexar em um único arquivo PDF o documento de identidade, o CPF e o comprovante de 
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matrícula no programa de pós-graduação no semestre em curso. Para obter o comprovante de 
matrícula, o candidato deve acessar o SIGAA, aba Declaração de vínculo). 

07202984407 
 

Indeferido Sua inscrição foi a no 253. Há 250 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, 
sua documentação será avaliada. 

57040125404 
 

Indeferido Sua inscrição foi a no 297. Há 250 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, 
sua documentação será avaliada. 

05581541582 
 

Indeferido A inscrição apresenta documento de vínculo com programa de pós-graduação da UFRN, e não da UFPB 
(4.1.3 Alunos regularmente matriculados em programas de pós-graduação da UFPB). 

11506700454 
 

Indeferido Apresentou documentação incompleta. De acordo com o item 4.1.3.1 do edital:  Para obter a isenção, o 
candidato deverá realizar a inscrição no período constante no Cronograma de Execução, Anexo I deste 
Edital, e anexar em um único arquivo PDF o documento de identidade, o CPF e o comprovante de 
matrícula no programa de pós-graduação no semestre em curso. Para obter o comprovante de 
matrícula, o candidato deve acessar o SIGAA, aba Declaração de vínculo). 

84359617534 
 

Deferido Lista atualizada foi publicada em 29 de julho. 

09273288448 
 

Indeferido Sua inscrição foi a no 82. Há 70 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, sua 
documentação será avaliada. 

70104406461 
 

Indeferido Uma lista atualizada foi publicada em 29 de julho. No entanto, sua inscrição foi indeferida pois a 
autodeclaração não foi assinada conforme solicitado no item 4.1.4.1 do edital: Para obter a isenção, o 
candidato deverá realizar a inscrição no período constante no Cronograma de Execução, ANEXO I deste 
Edital, e anexar em um único arquivo PDF o documento de identidade, o CPF e autodeclaração redigida e 
assinada pelo candidato. 

00791992403 Deferido Lista atualizada foi publicada em 29 de julho. 
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05643347407 
 

Deferido Lista atualizada foi publicada em 29 de julho. 

076432514-01 Indeferido O documento enviado é um formulário-modelo de autodeclaração que não foi preenchido com suas 
informações ou por você assinado, em desacordo com o item 4.1.4.1 do Edital n. 1/2022 InELC-UFPB. 

07270405450 Indeferido Sua inscrição foi a no 51. Há 50 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, sua 
documentação será avaliada. 

71158258402 
 

Indeferido A documentação completa para a taxa de inscrição deveria ter sido apresentada em um único arquivo no 
período informado no Cronograma de Execução, Anexo I do Edital Edital n. 1/2022 InELC-UFPB, 
conforme item 4.1.4.1. Logo, a complementação de documentação não é permitida. 

07772664400 Indeferido Sua inscrição foi a no 299. Há 250 vagas e você está na lista de espera. Se houver vagas remanescentes, 
sua documentação será avaliada. 

08653678417 Deferido Argumentação aceita. Documentação conferida. Sua inscrição será incluída na lista definitiva. 

 

 

 

 


