
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
DIREÇÃO GERAL – CAMPUS FLORESTA

EDITALNº 03 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

                                                                                 RESULTADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

A Diretora do Instttto Federal de Edtcação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambtcano (IF Sertão-PE) – campts Floresta , por meio da Comissão
responsável  pelos Programas da Assistência Esttdantl,  nomeada pela Portaria de nº 23/2020, em conformidade com o Programa Nacional  de
Assistência Esttdantl (PNAES) regtlado pelo Decreto 7.234/2010 e instttuda no âmbito do IF Sertão-PE pela Portaria Normatva nº 46/2015 PUBLICA
O RESULTADO DOS RECURSOS.

Nº INICIAIS MATRÍCULA RESULTADO JUSTIFICATIVA
1 GMDS 3301 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019. 
2 MPDSS 202014040003 INDEFERIDO Argtmentação   instfciente  . Atsência de  doctmentação exigida

no edital nº 03/2020. 
3 EJLGS 201925070035 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
4 VSAP 201924040026 INDEFERIDO De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020. 
5 LRDSL 3177 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
6 CASDS 202012110090 INDEFERIDO O nome do candidato consta na lista de indeferidos atxulio

transporte. Nome foi incltudo na lista de indeferidos atxulio
alimentação, qte não constava anteriormente. Argtmentação
instfciente  . Atsência de  doctmentação exigida no edital nº

03/2020. 



7 GLDDS 2957 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020. 

8 FJTC 2986 INDEFERIDO Nome corrigido . Ponttação permanece a mesma de acordo com o
restltado do edital nº 03/2019.

9 FSDS 3689 INDEFERIDO  Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

10 JMDS 3101 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

11 LHFDSS 3288 INDEFERIDO De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020. 
12 CLDSM 202011030027 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
13 ACDSN 2692 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
14 AFADS 201914040008 INDEFERIDO De acordo com as respostas do qtestonário do edital nº 16/2019, a

candidata não se enqtadra nos reqtisitos  para ser contemplada  com o
atxulio transporte.

15 EEDSS 201925070014 INDEFERIDO A candidata precisaria realizar inscrição respondendo ao qtestonário
socioeconômico   do edital nº 03/2020. Tendo em vista qte não realizot

inscrição nos editais  nº 03/2019 ot nº06/2019.
16 LGDSAB 202012110025 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
17 GSDS 202011030018 INDEFERIDO. Inscrição analisada novamente. Atsência de  doctmentação exigida

no edital nº 03/2020. 
18 VDSG 201925070002 INDEFERIDO Inscrição analisada novamente. Atsência de  doctmentação

exigida no edital nº 03/2020. 
19 MDSS 3338 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
20 AADC 3451 INDEFERIDO No edital do ano passado informot não ter ctsto mensal com

transporte.
Precisaria ter respondido o qtestonário socieconômico novamente

informando, caso attalmente tenha.
21 NADS 202013090022 INDEFERIDO Inscrição foi realizada novamente. Atsência de  doctmentação

exigida no edital nº 03/2020. 
22 GFF 3202 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
23 RKDSS 202001440018 INDEFERIDO Atsência de doctmentos. De acordo com o item 6.4  do edital nº

03/2020. 
24 ACDSS 3115 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de



vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
25 KMLDS 3164 INDEFERIDO Atsência de doctmentos. De acordo com o item 6.4  do edital nº

03/2020. 
26 GKDMN 2863 INDEFERIDO Inscrição analisada novamente. Ponttação  permanece  a mesma do

edital  nº 03/2019. 
27 MRDS 3178 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
28 JESDO 20192309015 INDEFERIDO Inscrição analisada novamente.  Atsência de  doctmentação exigida

no edital nº 03/2020. 
29 EDSS 202012110032 DEFERIDO Inscrição analisada novamente. A doctmentação está de acordo com a

exigida no edital nº 03/2020.
30 JLDS 201813090012 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
31 DMGDA 2970 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
32 ALDS 201813090001 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
33 CDDS 201924040002 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
34 RDJS 201824040024 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
35 AVDSS 3175 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
36 MEDLO 3340 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
37 JPDS 201823090013 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
38 MLDSS 201823090024 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
39 SDSS 3454 DEFERIDO Solicitação atendida . O nome da candidata foi incltso na lista de atxulio

transporte. 
40 DCDSS 3681 DEFERIDO Solicitação atendida. CPF corrigido. Após reavaliação solicitada a nova

ponttação barema da discente é de 26 pontos.  
41 VGGDLN 2973 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019. 
42 HDSM 3310 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
43 LDNS 202012110035 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de



vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
44 AKDSS 3647 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
45 CMS 3644 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
46 JADSS 201911030025 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
47 LAY 3639 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
48 ERSN 3215 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019. 
49 MDCS 3049 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019. 
50 MANN 3224 DEFERIDO Após reavaliação, a nova ponttação barema da discente é de  34,6

pontos.  
51 ACMP 3621 DEFERIDO Após reavaliação solicitada a nova ponttação barema da discente

é de  43,6  pontos.  
52 CDST 20191030010 DEFERIDO O nome da candidata já constava como deferido nas listas dos atxulios

solicitados .
53 JDJS 3097 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019.   Ponttação instfciente  para
classifcação dentro do limite de vagas de atxulios ofertados no

edital nº 03/2020.
54 TDSS 2894 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
55 LMDS 1865 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
56 NNSS 3597 DEFERIDO Inscrição analisada novamente. Candidata inscrita em dtplicidade.  A

ponttação da discente, segtndo o barema  é de  34,6  pontos  no edital
nº 03/2020.

57 MNN 202012260007 DEFERIDO Após reavaliação solicitada a nova ponttação barema da discente é de
36,6  pontos.  

58 FFFN 202012110033 INDEFERIDO Inscrição analisada novamente .     Atsência de  doctmentação
exigida no edital nº 03/2020. 

59 DKDSS 3213 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

60 ADSS 2866 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de



vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
61 MFDS 202013090025 INDEFERIDO De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020. 
62 EFDS 201925070029 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019. 
63 CNDCS 202011030015 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
64 GMDS 3641 INDEFERIDO No edital do ano passado informot não ter ctsto mensal com

transporte. Precisaria ter respondido o qtestonário socieconômico
novamente informando, caso attalmente tenha.

65 WGDS 159 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

66 FADSF 2475 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

67 PASN 3006 DEFERIDO Após reavaliação solicitada a nova ponttação barema da discente é de
36,6  pontos.  

68 JSDS 201923090014 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

69 ALTB 202012260013 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
70 MLADOC 3062 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
71 EKGDS 202011030023 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
72 ARDSN 2992 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
73 ASDSS 3706 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020. No edital do ano
passado informot não ter ctsto mensal com transporte. Precisaria

ter respondido o qtestonário socieconômico novamente
informando, caso attalmente tenha.

74 ACSS 3704 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020. No edital do ano
passado informot não ter ctsto mensal com transporte. Precisaria

ter respondido o qtestonário socieconômico novamente
informando, caso attalmente tenha.

75 GCDN 201924040006 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

76 CHDS 202011030033 INDEFERIDO De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020. 
77 EDSS 2019240400020 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
78 MJBS 3226 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do



restltado do edital nº 16/2019. 
79 TRDSM 202012110047 DEFERIDO Inscrição analisada novamente. A doctmentação está de acordo com a

exigida no edital nº 03/2020.
80 CDCS 3031 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
81 RRDS 3230 INDEFERIDO A  ponttação   foi verifcada novamente e não  diverge  do

restltado do edital nº 03/2019
82 MHDSL 2956 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
83 MIADSI 202012110055 DEFERIDO De acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020.  Caso  bolsa

famulia.
84 CGDSS 2274 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
85 VFDS 2867 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
86 LVGDS 3236 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
87 JDSS 3240 DEFERIDO Solicitação atendida . O nome da candidata foi incltso na lista de atxulio

alimentação. 
88 RRDC 3082 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
89 RCDSA 3582 INDEFERIDO No edital Nº 03/2019 informot não ter ctsto mensal com transporte.

Precisaria ter respondido o qtestonário socieconômico novamente
informando, caso attalmente tenha.

90 CJDSS 202013090011 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. De
acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020

91 VDSP 202012110019 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

92 MTDOS 202012110017 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. De
acordo com o item 6.4  do edital nº 03/2020

93 ADSS 3112 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

94 CDSS 202014040020 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020.
Divergência de informações. 

95 BCDNS 10012014 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020.  
96 MDFDS 202014040024 INDEFERIDO Doctmentação  com  atsência de  informações. 
97 DRDSF 202011030004 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020.  
98 ADSSG 2813 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.



99 JPDSM 202012110039 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

100 HBMF 202012110028 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
101 ADMF 202012110027 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
102 ABML 3289 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
103 AHDSFM 2942 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
104 SRDSS 3691 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
1
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ALDSA 3303 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.De acordo com o

item 6.4  do edital nº 03/2020.
106 IDSA 202014040025 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
106 JRDSS 3066 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
107 MESA 202012110061 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
108 GVDS 202012110016 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
109 INDSS 3057 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
110 HFDSCS 3616 DEFERIDO Após reavaliação solicitada a nova ponttação barema da discente

é de  35,8  pontos.  
111 CKSS 2248 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
112 LKDBS 201925070006 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
113 EADSS 3174 INDEFERIDO No edital Nº 03/2019 informot não ter ctsto mensal com

transporte. Precisaria ter respondido o qtestonário
socieconômico novamente informando, caso attalmente tenha.

114 WVDSS 2266 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de
vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.

115 MJDS 202014040022 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
116 HDSN 2979 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
117 UDSM 201924040022 INDEFERIDO Ponttação instfciente  para classifcação dentro do limite de

vagas de atxulios ofertados no edital nº 03/2020.
118 AADS 202011030009 INDEFERIDO Atsência de  doctmentação exigida no edital nº 03/2020. 
119 YSS 202012110057 DEFERIDO Após reavaliação solicitada a nova ponttação barema da discente

é de   35,8  pontos.  
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