
   

 

Resultado do Processo Seletivo 2022 – NOVOS ALUNOS 

BOLSISTAS 
 

Caso tenha a mensagem – 

Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 

portando a documentação que está faltando) 

Envie mensagem para Whatsapp 3251-2147 passando o número 

de protocolo para que a tesouraria lhe forneça a documentação 

que terá que trazer.  Devido a demanda o retorno não será 

imediato o tesoureiro terá até 48h para o retorno. 

 

 

 



   

 

 
  

Protocolo  Situação  

B7303E29  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

F88AD4B8  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

14207573  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

A2F2F530  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

96815F28  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

77074AF1  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

F67B05EC  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

251B5DA8  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

F8533BD4  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

50DC722D  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

FC802DAD  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

B20E00FA  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

A903ED0C  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

2A9DC6E9  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

488BBD54  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

790921AC  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

A622699B  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  



   

 

3BBC56EE  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

00F1A9B8  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

82B6DA4E  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

0B51D439  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

 

4C66DDC6  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

5569CBA5  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

286D2DFF  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

77CDC28B  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

0BA556BD  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

8EEA2636  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

AB5BA0CD  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

76516BC9  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

7D781D0E  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

6C307F6F  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

8C888323  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

CABABA8F  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

A3C65E7C  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

FF631867  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

36710DEE  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

14B91F4E  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  



   

 

434CB862  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

D38AB9AC  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

534BDFD8  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

3E957C38  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

68B808D9  Em análise - Aguardando disponibilidade de vaga na turma  

0C6E4FC1  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

6922532  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

 7D374C24  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

26D49E00  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

7C590542  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

34E6253D  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

 

80CADADF  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

9F58C5B4  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

8A98C7F2  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

81358394  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

D4B08DAE  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

D5C1A768  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

AE0DBB11  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

6FF1AF3D  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

FA7E6634  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  



   

 

20532078  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

4AF7AC32  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

22046A52  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

83A59D7A  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

EE866823  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

0BB9FCAF  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

0762EF8D  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

A1F0A5DD  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

270D7AB1  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

34AD3EAF  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

F12D2B55  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

40CFB2EE  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

5225BCA9  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

88087C68  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

17BFED53  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

4DCE466A  Falta documentos (Comparecer na Escola terça-feira dia 23/11 portando a documentação que está faltando)  

9F76E562  Indeferido - Não entregou os documentos  

7BDFF15C  Indeferido - Não entregou os documentos  

 

023983BC  Indeferido - Não entregou os documentos  

A7C488B9  Indeferido - Não entregou os documentos  



   

 

24E51E3E  Indeferido - Não entregou os documentos  

70B2D8C0  Indeferido - Não entregou os documentos  

27DCAD22  Indeferido - Não entregou os documentos  

69DE53FF  Indeferido - Não entregou os documentos  

0443BBB1  Indeferido - Não entregou os documentos  

7C2D81EB  Indeferido - Não entregou os documentos  

D529F701  Indeferido - Não entregou os documentos  

4F23AA6E  Indeferido - Não entregou os documentos  

F39A4113  Indeferido - Não entregou os documentos  

AE67EFD3  Indeferido - Não entregou os documentos  

55DA62DC  Indeferido - Não entregou os documentos  

F8771705  Indeferido - Não entregou os documentos  

8BC0F608  Indeferido - Não entregou os documentos  

F960DD72  Indeferido - Não entregou os documentos  

92D540BB  Indeferido - Não entregou os documentos  

A477E637  Indeferido - Não entregou os documentos  

FEF45FB0  Indeferido - Não entregou os documentos  

BBDD6CC1  Indeferido - Não entregou os documentos  

7CAB2083  Indeferido - Não entregou os documentos  

40D82177  Indeferido - Não entregou os documentos  

8C2AE818  Indeferido - Não entregou os documentos  



   

 

EAECD095  Indeferido - Não entregou os documentos  

531FE4C3  Indeferido - Não entregou os documentos  

0F78EC2A  Indeferido - Não entregou os documentos  

21753A7A  Indeferido - Não entregou os documentos  

07BA8820  Indeferido - Não entregou os documentos  

C04E6EB4  Indeferido - Não entregou os documentos  

2EF73BDA  Indeferido - Não entregou os documentos  

7607A1D3  Indeferido - Não entregou os documentos  

33B5F026  Indeferido - Não entregou os documentos  

15DC8FF2  Indeferido - Não entregou os documentos  

B2C448FA  Indeferido - Não entregou os documentos  

F051FB6B  Indeferido - Não entregou os documentos  

AFAA65DD  Indeferido - Não entregou os documentos  

6AC08CDE  Indeferido - Não entregou os documentos  

272F7BED  Indeferido - Não entregou os documentos  

D4DE1C3A  Indeferido - Não entregou os documentos  

  


