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RESULTADO

EDITAL Nº 001/2020-PSTA-FB - RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO

PROTOCOLO RESULTADO PEDIDO MOTIVO

148847 DEFERIDO ---

148868 DEFERIDO ---

148873 DEFERIDO ---

148884 DEFERIDO ---

148841 INDEFERIDO
Mais de um pedido de isenção por CPF. Concedida isenção para a úl-ma
inscrição realizada.

148842 INDEFERIDO
Mais de um pedido de isenção por CPF. Concedida isenção para a úl-ma
inscrição realizada.

148869 DEFERIDO ---

148851 INDEFERIDO

O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, com renda per capita
informada familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada. 8 Data de Nascimento Inválida A data de Nascimento do
Candidato está com um formato inválido (Correto: DD/MM/AAAA) 9 CNPJ
diferente do CNPJ da O CNPJ enviado no arquivo não é o mesmo
cadastrado para a Ins-tuição Ins-tuição 10 Edital Diferente do Edital do
Concurso Selecionado 11 Data do envio diferente da data de Upload O
nome do edital informado no arquivo é diferente do edital do concurso
selecionado. A data informada no arquivo é diferente da data em que foi
feito upload do arquivo 12 Candidato já processado. O candidato já foi
processado em outro arquivo enviado anteriormente 11. REALIZAR
CONSULTA GERAL O usuário poderá realizar uma consulta sobre uma
candidato específico que informe a aprovação ou não no programa, para
isso o usuário irá acessar Menu, Consultas, Consulta Geral: Página 26 de 37

148839 DEFERIDO ---

148779 INDEFERIDO

O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, com renda per capita
informada familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada.8Data de Nascimento Inválida A data de Nascimento do
Candidato está com um formato inválido(Correto: DD/MM/AAAA) 9 CNPJ
diferente do CNPJ da O CNPJ enviado no arquivo não é o mesmo
cadastrado para a Ins-tuição Ins-tuição 10 Edital Diferente do Edital do
Concurso Selecionado 11 Data do envio diferente da data de Upload O
nome do edital informado no arquivo é diferente do edital do concurso
selecionado A data informada no arquivo é diferente da data em que foi
feito upload do arquivo12Candidato já processado O candidato já foi
processado em outro arquivo enviado anteriormente11. REALIZAR
CONSULTA GERAL O usuário poderá realizar uma consulta sobre uma
candidato específico que informe a aprovação ou não no programa, para
isso o usuário irá acessar Menu, Consultas, Consulta Geral: Página 26 de 37

148892 INDEFERIDO

O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, com renda per capita
informada familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada.8Data de Nascimento Inválida A data de Nascimento do
Candidato está com um formato inválido (Correto: DD/MM/AAAA) 9 CNPJ
diferente do CNPJ da O CNPJ enviado no arquivo não é o mesmo
cadastrado para a Ins-tuição Ins-tuição 10 Edital Diferente do Edital do
Concurso Selecionado 11 Data do envio diferente da data de Upload O
nome do edital informado no arquivo é diferente do edital do concurso
selecionado A data informada no arquivo é diferente da data em que foi
feito upload do arquivo12Candidato já processado O candidato já foi
processado em outro arquivo enviado anteriormente 11. REALIZAR
CONSULTA GERAL O usuário poderá realizar uma consulta sobre uma
candidato específico que informe a aprovação ou não no programa, para
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isso o usuário irá acessar Menu, Consultas, Consulta Geral: Página 26 de 37

148893 INDEFERIDO

O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, com renda per capita
informada familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada.8Data de Nascimento Inválida A data de Nascimento do
Candidato está com um formato inválido(Correto: DD/MM/AAAA) 9 CNPJ
diferente do CNPJ da O CNPJ enviado no arquivo não é o mesmo
cadastrado para a Ins-tuição Ins-tuição 10 Edital Diferente do Edital do
Concurso Selecionado 11 Data do envio diferente da data de Upload O
nome do edital informado no arquivo é diferente do edital do concurso
selecionado A data informada no arquivo é diferente da data em que foi
feito upload do arquivo12Candidato já processado O candidato já foi
processado em outro arquivo enviado anteriormente11. REALIZAR
CONSULTA GERAL O usuário poderá realizar uma consulta sobre uma
candidato específico que informe a aprovação ou não no programa, para
isso o usuário irá acessar Menu, Consultas, Consulta Geral: Página 26 de 37

148793 DEFERIDO ---

148826 INDEFERIDO

O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, com renda per capita
informada familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada.8 Data de Nascimento Inválida A data de Nascimento do
Candidato está com um formato inválido (Correto: DD/MM/AAAA) 9 CNPJ
diferente do CNPJ da O CNPJ enviado no arquivo não é o mesmo
cadastrado para a Ins-tuição Ins-tuição 10 Edital Diferente do Edital do
Concurso Selecionado 11 Data do envio diferente da data de Upload O
nome do edital informado no arquivo é diferente do edital do concurso
selecionado A data informada no arquivo é diferente da data em que foi
feito upload do arquivo12Candidato já processado O candidato já foi
processado em outro arquivo enviado anteriormente11. REALIZAR
CONSULTA GERAL O usuário poderá realizar uma consulta sobre uma
candidato específico que informe a aprovação ou não no programa, para
isso o usuário irá acessar Menu, Consultas, Consulta Geral: Página 26 de 37

148877 INDEFERIDO
O NIS foi iden-ficado na base do Cadastro Único, porém com renda
percapita familiar fora do perfil.

148809 DEFERIDO ---

148784 DEFERIDO ---

148799 DEFERIDO ---

148875 DEFERIDO ---

148874 INDEFERIDO
Mais de um pedido de isenção por CPF. Concedida isenção para a úl-ma
inscrição realizada.

148840 DEFERIDO ---

148846 DEFERIDO ---

148752 DEFERIDO ---

148885 DEFERIDO ---

148843 DEFERIDO ---

Documento assinado eletronicamente por MARILEILI DE CASTILHOS GHISI, COORDENADOR(A), em 08/10/2020, às 16:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten-cidade deste documento pode ser conferida no site hIps://sei.uJpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1679787 e o código CRC 6816800C.

Referência: Processo nº 23064.030029/2020-29 SEI nº 1679787
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