GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CBMES
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM)
ANE XO II - EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇ ÃO D A TAX A DE
INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 05/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018
ISENÇÕES INDEFERIDAS
RELAÇÃO DAS ISENÇÕES INDEFERIDAS – MODALIDADE: CADÚNICO
202 - SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM) - ESPIRITO SANTO
NOME

INSCRIÇÃO

NIS

ABIMAEL MEDINA OLIVEIRA

2310003194

16088110189

2310002919

16019070612

2310000900

13143039565

2310002299

20045092472

2310000577

20634825881

2310006894

16157129159

2310003475

20083730790

2310005649

13964402388

2310004012

20747911392

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ADRIANO MAFRA DE CARVALHO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
AILTON CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ALEF ARAUJO NOGUEIRA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
ALEXANDRE PORTES DO NASCIMENTO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
ALEXSANDRO FAUSTINO GOMES
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
ALISSON BRANDÃO SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ALMERINDA MARIANA DE ALMEIDA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
AMANDA MONTEIRO WANDEKOKEM
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
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AMANDA RANGEL PEREIRA

2310005967

00010846902

2310002561

00000000000

2310002873

16153924523

2310000421

19041859392

2310004244

16122076172

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
AMANDA SOUZA DA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ANA RAQUEL MANFIOLETTI ALVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ANDERSON DA CRUZ SOUZA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ANDREZA DE JESUS COSTA PASCOUTO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ANTOIO ROMUALDO NETO

2310002354

20772413821

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ANTONIO MARCIO DE SOUZA SANTOS CEBIN

2310003039

20175698109

2310003663

12871420299

2310000080

20032675687

2310001456

16030225120

2310000258

20402925216

2310003354

20747424017

2310003488

00000000000

2310004164

10575563788

2310000584

00000000009

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ARIANY GONCALVES DA SILVA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
ARTHUR LACERDA MEYRELLES
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
BARBARA MENDES CAVASSANI
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BERNARDO LOUZADA LOPES MANHAES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BERNARDO MADERIA DA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
BERNARDO SPERANDIO LEMOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
BLECIO JERONIMO FAGUNDES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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BRENNER HENRIQUE DA SILVA EVIEIRA

2310003112

00000091286

2310002459

00065927333

2310005215

14348493274

2310005758

20684210651

2310000825

13370546298

2310004258

16030260155

2310001674

20975407877

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BRENO CARLOS CLABUNDE BONE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
BRENO DOS SANTOS BARCELLOS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
BRUNO ALVES DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BRUNO CABRAL DA ROCHA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BRUNO GONÇALVES CARVALHEDO DE ARAUJO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
BRUNO LOUREIRO DE ALMEIDA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
BRUNO MARTINS EUZÉBIO

2310002658

20032691828

2310004422

16643826692

2310005741

15130318041

2310000880

16233281955

2310000990

00000001012

2310000817

04503631128

2310005222

00000000000

2310001788

12960678291

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
CAIO HENRIQUE BAZONI XAVIER
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CAIO OTÁVIO ALVES DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CAMILO SCHIMITBERGUE
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CARINE NUNES SANTOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
CARLA FAJOLI
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
CARLOS HENRIQUE PIMENTA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
CAROLINA AMBROZIM LOPES MONTEIRO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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CASSIA HELEN DA SILVA MOTA

2310004470

20975349249

2310003291

23811682772

2310004156

20324246484

2310005234

20381671644

2310002110

16751945036

2310007052

20469488098

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CÁSSIO PINTO BARBIERE GOMES
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
CIRO VICTOR MOREIRA DE PAULA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CLAUDIANE GONÇALVES RAMALHO ALVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CLAUDIONOR SILVERIO GOMES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
CRISTINI SILVA DOS SANTO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
DAIANA MACIEL CHAGAS

2310006984

20353152085

2310005091

16461110454

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DANIEL FERREIRA DE SOUZA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
DANIEL GIOVANNINI BASTOS

2310001473

16030288297

2310005890

19044722606

2310001734

16007516459

2310000401

16751810327

2310006910

00000000000

2310001576

20366968093

2310006912

23637230816

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DAUAN ABREU GONÇALVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DAVID DOS SANTOS MOREIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DAVID JORGE DOS SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DAVI DOS SANTOS OLIVEIRA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
DAYANE BARBOSA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
DHEBORA DE BARROS E SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
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DIEGO DOS SANTOS WALVERDE

2310001797

16095461937

2310005867

16110665704

2310007037

12292401039

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DIEGO FERNANDO SILVA BUENO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DIEGO SANTIAGO CONCEIÇÃO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
DIEGO SOARES

2310005888

04443652221

2310003984

20648909993

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
DIOGO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
DIOGO GARCIA LUCINDRO

2310003858

16124549981

2310005415

16097235357

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
DIONATTAN DA ROCHA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
DOUGLAS PEREIRA WANDERMUREM SOBREIRA

2310005378

00003915847

2310005688

13144404542

2310002720

21049940875

2310001103

13059319293

2310000993

20747630075

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
EDIO CARLOS SANTOS COELHO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
EDUARDO DE SOUZA RIMES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
EDUARDO SANTOS NASCIMENTO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ELAINE FERREIRA AZEVEDO DE ALMEIDA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ELIANA MOTA MARTINELLI

2310005491

00049524152

2310001915

04952415201

2310004027

03036476474

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ELIANA MOTA MARTINELLI
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ELI ANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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ELIAS ROGÉRIO

2310002166

20714640721

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ELISVALDO VIANA DA SILVA

2310007076

00000000000

2310004133

00000000008

2310003120

00005118613

2310004731

12037319403

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
EMERSON LUCAS LOPES DA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ENZO MEDEIROS DE OLIVEIRA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ERICK NEVES PINTO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ERIKSON WANDERLEY FARIAS DOS SANTOS

2310006596

13871513279

2310004096

00000000001

2310000779

16227693708

2310001757

21214169394

2310002896

16002528351

2310005735

13148117297

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ERLAN SILVÉRIO DA CONCEIÇÃO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ESTEVAO JORDAN MARTINS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
EVELYN FRANÇA DE SOUZA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
FABIO AMANCIO LOPES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
FABIO SANTOS SOUSA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
FANUEL CARVALHO PIRES

2310005995

16016730581

2310007018

20381286996

2310001852

16059992766

2310001951

16221127999

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
FELIPE DA SILVA FERNANDES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
FELIX TESCH FRANCISCO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
FLAVIA IRIS SOUZA GONÇALVES GUEDES

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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FLAVIO SILVA DOS SANTOS

2310004674

20353023366

2310000186

23814827186

2310002677

20682180321

2310006019

02070909522

2310003157

16342220051

2310001616

00000481593

2310006725

20077045542

2310004705

20671882265

2310005698

13151260291

2310004889

16314588392

2310001898

00000000000

2310003550

00009246897

2310002978

02008748653

2310004798

14122512278

2310000720

16210235035

MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
FRANCK YURI RUPF BENINCÁ
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
FRANKLIN WILIAM FERREIRA COSTA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GABRIEL AFONSO PONTICELLI CABRAL
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GABRIELA MEMELLI SILVA MONTEIRO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GABRIEL BERTOLDE ABRANCHES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GABRIEL CIPRIANO MOREIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GABRIEL DE JESUS COSTA
MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses
GABRIEL FONTECELLE FERRETTI
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GABRIEL GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GABRIEL MOREIRA DE LIMA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GABRIEL RAMOS MELOTTI
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GABRIEL ROSA SOUZA GOMES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GABRIEL SOEIRO DE SOUZA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GERSON BRENO PASSOS LOPES

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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GIANINNI BONISENHA BITTI

2310003871

15220006278

2310006618

13247581293

2310000750

16284247517

2310005339

16184154371

2310005711

16542528858

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GILCIMARA CORREA NASCENTE
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GIRLIANI COUTINHO SOARES GARCIA LUCINDRO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GISELLI PIRES DE OLIVEIRA CIPRIANO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GLECIANE BOLIS MARX

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
GUILHERME ANDRADE FERNANDES

2310003933

00000000000

2310000453

20475422281

2310006953

16189747354

2310005929

16382897389

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
GUSTAVO FONSECA ASSIS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
HOSANA RIBEIRO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
IGOR MAIA VIANA

2310007015

14874550874

2310005873

13236603606

2310000226

00000000001

2310000570

00000000000

2310004687

16206403646

2310006155

12164652322

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
IGOR MENDES GIRTEL
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
IGOR RIBEIRO DE MELO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
INACIO DA SILVA NUNES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
INGRID KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
ISABELA DA SILVA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO

2310005613

23743694242

2310000219

20191604733

2310003273

20307171579

2310001505

15505437277

2310004618

20088702418

2310002584

16290043790

2310004723

21285867000

2310004150

00000000001

2310001325

00000000000

2310004090

16210919740

2310003975

12769686293

2310006754

14890993270

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ITHAN DAVID PIRES SANTOS ALVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
IVISON FERREIRA DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
IZABELI CRISTINE FONTANA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
JACQUELINE CORRÊA FONSECA
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
JANAINA BELIZARIO FARIAS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
JANDERSON FARTES TARDIN
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JEFFERSON DIAS FERREIRA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JENIEL MIRANDA ALVES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JEORSAFA ALVES PEDRO
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
JEORSAFA ALVES PEDRO
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
JÉSSICA NASCIMENTO OLIVIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
JÉSSICA THAIS RIZZI DE FREITAS

2310006684

00000000003

2310004678

16301732821

2310005475

20971041224

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JESSYKA RODRIGUES DA SILVA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
JHEINIPHAYERIER PINHEIRO GRACHETE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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JOAO MANOEL MATTOS LICERIO

2310003387

16272137452

2310005458

20135808655

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JOÃO PAULO BASTOS VIEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
JOÃO PAULO MENEGHETTI

2310000862

13348153297

2310004671

20049897688

2310003912

00290450170

2310005398

01627738737

2310004389

16232461992

2310003116

16268178719

2310000976

20076909217

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JOÃO PAULO NASCIMENTO FURLAN
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
JOÃO VITOR DO ESPIRITO SANTO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JOEL VITOR ESTEVÃO LOPES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JONATAN ROCHA BRAGANÇA DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JOSÉ JAIME OLIVEIRA DA SILVA FILHO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
JOSÉ VENTURIM MORGAM JUNIOR

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
JUAREZ MOREIRA DE SOUZA

2310000456

12618196297

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
JUELSON ALMEIDA DOS SANTOS

2310002273

04251248511

2310002350

16210681094

2310000964

16192355666

2310001958

16177306498

2310004181

00000000001

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
JUELSON ALMEIDA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JULIANA RIBEIRO DA SILVA
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
JULIANO CESARIO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
JULIA RASSELE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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KAIQUE DE AQUINO ARAUJO

2310003980

20747801791

2310003790

14382053273

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
KAMILLI MAIA DA SILVA DE OLIVEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
KAROLYNE DA COSTA MAIA

2310004424

16427789008

2310006545

16053030911

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
KEVEN PINTO MOTA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
KLEITO ALVES DE SOUZA

2310005394

20175253425

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
KLINSMANN COSTA MIOSSI

2310003066

21035003602

2310005142

16397496296

2310003886

20659739776

2310006141

12611562298

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses
LAINIKI APARECIDA DE MENEZES CAMILETTI
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
LAIS MORENA CASTRO SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
LARISSA FERRAZ CASSILHAS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LARISSA VITÓRIA SANTOS DIAS

2310003151

00004190006

2310004078

00000000000

2310000305

12319574427

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LEANDRO CHRISTO BERUDE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LEONARDO DE OLIVEIRA COUTINHO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LEONARDO JORGE PEREIRA DOS SANTOS

2310005149

20747907123

2310005495

20603923881

2310004915

13680483740

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
LEONIR DOS REIS ALVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
LETICIA AMANDA DA ASSUNÇAO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
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LIGIA ZAMBON SANTANA

2310001163

13260075290

2310004404

00000000072

2310004336

05294185920

2310002462

00000000000

2310004122

16401488604

2310005838

00000000000

2310001730

00000000000

2310002793

20965057521

2310002167

21208879261

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
LORRANE DAS NEVES SEGANTINE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LORRAYNE MARIANO ROCHA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LORRAYNE VALADARES DE JESUS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUAN LOPES DE CARVALHO
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
LUAN VICTOR EMENES BENTO SANTANA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUCAS MENDONÇA BONELA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUCAS PEREIRA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUCAS RODRIGUES SILVA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LUCAS SANTOS

2310005254

16489807441

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LUCAS SANTOS DE AZEVEDO

2310002617

00003696827

2310005385

16422515317

2310000658

00003711666

2310006907

10670508540

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUCAS SANTOS DE AZEVEDO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
LUCAS VIEIRA DE SÁ
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
LUCIANO DANIEL FRANCELINO NEVES

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

2310005174

20747909010

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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LUIZ CARLOS SOARES DE MENEZES

2310005377

12987729989

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
LUIZ FILIPE SANTIAGO FARIA

2310001626

21034502761

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
MAGESK DE PAULA DIAS DOS SANTOS

2310002865

16378922749

2310003606

20747869612

2310002480

13798513278

2310004601

13997645271

2310002134

16479845103

2310002486

20451165602

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MAIARA ARAUJO FIDELIS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MAICON DOS SANTOS LIMA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MAIKON POSSATI DOS SANTOS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
MARCELA ALMEIDA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MARCELE EUGÊNIO RUFINO MARTINS DE OLIVEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
MARCELO GONÇALVES MARINHO

2310004633

16451370828

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
MARCELO RODRIGUES MARQUES

2310004014

16374200219

2310004070

00000000007

2310004276

14405455409

2310005829

20618676133

2310006003

20694747992

2310005006

23782602958

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARCIELE BARBOSA AZEREDO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARCOS HELLY BRITO SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARCOS PAULO VIEIRA CORDEIRO
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MARCOS VINICIOS LACERDA MEYRELLES
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MARCUS VINICIUS GALDINO CARNIELO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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MARIA ALICE GOMES LAGE AIRÃO

2310006664

20655640082

2310001048

03976848514

2310007002

20604002437

2310003483

00001111366

2310000699

00000000000

2310000660

00000501428

2310003061

20135593748

2310004976

20601820201

2310004030

20616482161

2310000772

20672760805

2310004858

00004145489

2310000494

04491591911

2310006171

16421444882

2310005989

20694748018

2310006818

12782294298

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MARIANA PEREIRA AMANCIO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARIANE DE OLIVEIRA STINGHEL
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARIANE DE OLIVEIRA STINGHEL
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MARLON PIMENTEL BOTTONI
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
MARYANA DA SILVA DOS REIS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
MATEUS ALVES POTIM
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MATHEUS ANDRE CAMPOS
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA VICENTE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MATHEUS DE SOUZA BARBOZA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MATHEUS LACERDA MEYRELLES
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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MAURICIO DOS ANJOS RODRIGUES

2310005791

00000000000

2310005918

13351763629

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
MAYSA PEREIRA DE MORAIS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
MESSIAS SANT ANA DO COUTO

2310006980

16557416651

2310001751

14420079270

2310005951

20684532551

2310000312

13147799297

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
MICKAEL FLAVIO BARRETO OLIVEIRA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
MIRIAN SOUZA SILVA
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
NÁILA EMANUELA MOREIRA JUVENAL

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
NATHAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA

2310005060

14590520210

2310004403

16643826692

2310004397

05193928846

2310000167

16597297904

2310001682

12867671959

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
NATIELI BAZONI XAVIER
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
NATIELY SILVA PONTES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
NAYARA COSTA DE SOUZA MACHADO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
NELITA SERPA DA SILVA PIMENTELATALIA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
NIKOLLAS RIBEIRO DE MORAES

2310000889

20760898841

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ODENILSON SATOS DO AMPARO

2310004443

16540874295

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
PATRÍCIA SILVA LOPES

2310005707

02004748559

2310005338

00000000261

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
PATRICK CORRÊA SALLES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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PATRICK INACIO MUNIZ

2310004505

00000000000

2310002219

16095907498

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
PATRICK SABINO MARTINS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
PAULO ARTHUR MOURA CARRASCO

2310007030

16541842826

2310004434

16614119703

2310001881

23716274662

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
PAULO EDUARDO VOLKERS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
PAULO VINICIUS MAIOLI MARTINS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
QUEOMA RAONI DIAS DE MEDEIROS

2310004854

16455683790

2310005960

20346001840

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
RAFAEL SOARES VIEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
RAFAEL THEOTONIO FARIAS

2310006102

20901104609

2310004431

20476981772

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
RAISA VIOLETA PASCHOAL CORDEIRO MOREIRA KACSVINCKY BARTOS COLOMBINI DEMARTINI BADA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
RAMOM LUIZ DA SILVA MELO

2310005131

21000671609

2310000754

16621019832

2310001710

23615169715

2310000429

00000000000

2310005776

20419088179

2310004982

20362657615

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
RAMYSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
RANGEL DOMINGOS VASCONCELOS DOS SANTOS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
RAQUEL DE SOUZA ROSA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RAQUEL SA LOPES DA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RAUL IGNES MOULIN
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
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RENATO NEVES NASCIMENTO

2310000749

00003378108

2310007040

00206357146

2310005112

00007156749

2310005859

00130069704

2310002704

16560642039

2310005066

21215238152

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RENATO SANTOS GONCALVES FORTUNATO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RHAMON FRANÇA LAMÔNICA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RHAMON PIGNATON PESSOTTI
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RHAYANA RODRIGUES CARDOSO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
RHUAN GOMES MANGA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
RHUANN THOMAZINI LIVRAMENTO

2310005397

21000414746

2310005391

12413587065

MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
RIATLA DE SOUZA SLVA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
RICHARD MOURA REIS

2310001684

00000000000

2310006713

00000000003

2310005691

00005071578

2310002630

00000000010

2310005895

20402260710

2310005266

16440524918

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
RICHARD PINTO BRAGA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ROBERTA DE ASSIS COSINE
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ROBERT LOUREIRO DOS SANTOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
ROBSON ZANONI
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
ROSANGELA DA SILVA VICENTE

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ROSIMERE CORREIA ARAUJO

2310003679

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
Página 17 de 117

16603595015

SAMIRA SORIO CORREA

2310005733

20957111546

2310003309

21035231028

2310005242

20032666572

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
SARA BRIGITTE BORGES MELO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
SARA BRIGITTE BORGES MELO

2310005207

00001927215

2310003299

00165369287

2310000631

20957134384

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
SAYMON MAGALHÃES FRANCISCO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
SHEILA DE JESUS DOS SANTOS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
SILAS DA SILVA SANTOS

2310000611

20315277607

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
SILVESTRE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

2310000191

16571436885

2310003283

16281157428

2310006793

13366308761

2310003359

16606071136

2310000086

16549027592

2310004690

15444733793

2310005669

16657727128

2310002932

16527177771

MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
STEFANY MIRANDA GALVÃO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
SUELY MARIA CACHOEIRO LOSS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
TAILANA CELINA BRAZ BOTELHO
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
TAMIRES LACERDA DA SILVA
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
TANAQUE BONFIM MONTEIRO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
TAYNARA MENDES FERREIRA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
THAINARA CURTY VIMERCATI
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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THAÍS CORRÊA BERUDE

2310004105

16451359255

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
THAIS DO NASCIMENTO RODRIGUES

2310003561

16617276486

2310003970

00000000001

2310004102

20748269147

2310001927

16600154633

2310005370

20976343759

2310006168

16588525363

2310005925

16595845041

2310003885

05011966500

2310001038

20923805650

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
THAÍS MARQUES LEAL
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
THALIA CAMPANA DAS NEVES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
THAYNÁ DE ALMEIDA LEITE
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
THAYNÁ LIMA TEODORO RODRIGUES
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
THIAGO DA SILVA DE SOUZA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
THIAGO PAIXAO SILVA
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
TIAGO DE SOUZA MACHADO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
UEVELLY SANTOS DA CRUZ

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
UIDE MERCEDES DE OLIVEIRA

2310002182

13319871292

2310002356

16371981634

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
VANESSA APARECIDA DA SILVA VITORIO

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
VANESSA DA COSTA DE SOUZA CARDOSO

2310005755

13170856609

2310003713

20125844805

2310001023

20317764807

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
VANESSA MATOS MEDEIROS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
VERA LÚCIA FERRETTI HERPIS

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
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VERONICA DE JESUS

2310003044

00001660514

2310001783

21034589719

2310001067

21044613620

2310000048

20451235651

2310005662

16537299234

2310003007

16621526025

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
VICTOR MASIOLI SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
VINICIUS CARNEIRO DALCOL
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WAGNER ALAN BONELA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WALAS MONTEIRO NASCIMENTO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WANDERSON KEPP SILVA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
WANRLEY KLEYBER DO ROSÁRIO SOARES

2310003115

16574013683

2310004530

00000000001

2310004717

16575718990

2310003185

16545828755

2310002585

20760987550

2310006932

16065646874

MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
WARLEY FERREIRA DOS SANTOS
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
WASHINGTON ANANIAS DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WELLISSON DE FREITAS
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WELSTER SOARES VIEIRA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
WESLEY SANTOS GUEDES

2310001762

01657170582

2310005782

12288268869

2310004271

16574138565

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
WILLIAN JOSE DA SILVA
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WILLIAN PEDRO GONÇALVES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
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WILLYAN LOUZADA LOPES MANHAES

2310003338

23677575717

2310000625

20747940430

2310000841

00000000001

2310002422

16196156153

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
WISLLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.
YAGO DE SOUZA GONÇALVES
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
YASMIN BOLELLI THOMAZ

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
YASMIN FERREIRA CAVALCANTI

2310002659

03616308917

2310004361

02103485446

2310000148

20344302320

2310004350

20374096702

2310001732

16216918444

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
YASMIN LIMA DO CARMO
MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.
YGHOR JUNIOR CARNEIRO
MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.
YGOR CLAUDIANO DOS SANTOS
MOTIVO : NIS excluído - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.
YURI FERREIRA DE SOUSA

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada
ZAIRA BABOSA MARIM

2310000413

20358152822

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RELAÇÃO DAS ISENÇÕES INDEFERIDAS – MODALIDADE: DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF
202 - SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM) - ESPIRITO SANTO
Inscrição

Nome

Motivo:

2310000211

Adenisson Lacerda De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001548

Adielton De Azevedo Duarte

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
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desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Adriana De Andrade Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Adrianne Moreira De Oliveira
Quartezani

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Adriano Pereira Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Albert Da Silva Braganca

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004221

Alecsandra De Andrade Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004927

Alessandra Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio

2310000216

2310001110

2310000142

2310005575
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Alessandro Lopes Araujo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Alexandra Silva De Assis

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Alexandre Camargo Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Alexandre Santos Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003170

Alex Dos Santos Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002698

Alex Junio Conrado Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a

2310001885

2310004485

2310003551

2310003310
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declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310000330

2310004631

2310005473

2310001105

2310004811

2310001688

2310007067

Aline Hellen Machado

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Aline Pereira De Sousa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Aline Silva Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Allan Da Costa Santana

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Allan Oliveira Correia Araujo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Allini De Souza Batista

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Amanda Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

Amanda Da Silva Santos

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Amanda Monteiro Arêas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Amanda Ramos Melotti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Amós Moreto

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Ana Carolina Santana Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001634

Anadir Antonio Carlini Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005430

Ana Karolina Pimentel Bilker

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ana Maria Rodrigues Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004262

Ana Maria Rodrigues Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006163

Ana Paula Martins

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ana Paula Moreira De Araújo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ana Paula Reis Mulinaria

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ana Paula Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Anderson Esteves Pezzin

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Andressa Ferreira Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Andressa Van Der Mass Vilela
Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Anne Da Silva Sabino Da Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Antonio Carlos Batista

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000539

Antonio Lucio Vieira Junior

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 10.5.5.1 deste edital).

2310003507

Ariane Rodrigues Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310005509

2310001627

2310000597

2310004301

2310004928
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004629

2310003340

2310001824

2310003553

Arieli Da Silva Ventura

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Asariany Cristina Ribeiro Pereira
Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ayron Neves Lopes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Barbara Barboza Lugon Couto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Beatriz Onoria De Almeida Gomes
Caldeira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003848
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2310005628

2310005640

2310003820

2310001178

2310002091

2310000068

Bernardo Enrique Gurtler Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bernardo Enrique Gurtler Costa

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Bernardo Maderia Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Brayan Rocha De Freitas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Brayan Scarabeli Mendes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Brenda Gabrielly Gomes Brum

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Brenda Silva Thomaz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310006790
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001249

2310005665

2310005785

2310003950

2310006739

2310000223

Brenda Silveira Ciciliotti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Brenner Henrique Da Silva Evieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Breno Avancini Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Breno Silva Da Cruz Queiroz

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Bruna Jesus Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruna Jesus Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310004220

2310002278

2310005431

2310002683

2310004824

Bruna Rejane De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruna Ventorim De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno Angelo Da Victoria Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno Becali Saibel

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno De Araujo Figueiredo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno De Souza Freitas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310005744

2310004294

2310001643

2310003936

2310005612

2310000396

2310003534

Bruno Douglas Pereira Costa

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Bruno Gonçalves Carvalhedo De
Araujo

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Bruno Loureiro De Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno Rodrigues Reinholz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Bruno Vieira De Laia

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Caio Monfreides Dias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Caleb Rocha Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Adriano Severino Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310007003

2310003408

2310002747

2310000785

2310005009

Carlos Alberto Rocha Andrade
Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Eduardo Curty Elizey

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Germano Knaak

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Heitor Freitas Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Henrique Duarte Vergna

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Jose Avelino Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Carlos Vinícius De Araújo
Guimarães Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Carlos Vinicius Dias De Araujo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Carlos Vitor Wandermurem Pereira
Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Carolina Ambrozim Lopes Monteiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Charles Bruno Santos Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005589

Charles Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003932

Christiano Fidelis De Miranda
Júnior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio

2310005894

2310005358

2310003386

2310001723

2310000173
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003861

2310004212

2310005238

2310003330

Chrystyan Araujo Boscato

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Crisllayne Da Cruz Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Cristiano Junio Dos Santos Camilo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Cristy Andersen Silvestre De Paula

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daiane Carvalho Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daiany Rodrigues Matos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea

2310006635

2310006648
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003998

2310004501

2310004527

2310004650

2310004996

2310001513

2310000797

Daniana De Fatima Silva Sena

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daniela Pereira Da Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daniela Pereira Da Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daniela Pereira De Menezes

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Daniel Barboza Julião

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daniel Giovannini Bastos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Daniel Santos Guimarães

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006888

2310004182

2310000806

2310004333

Danila Souza Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Davi Carvalho Santanna Lima

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Davi Da Purificação Neves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Davi Mello De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Dayane Hoffmam Crause

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Dayane Lima Do Carmo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310004883

2310005964
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310006900

2310001377

2310003144

2310002436

2310005152

2310004663

2310005032

Débora Dias Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Débora Rodrigues Do Nascimento

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme
segue: c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por
meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Deiverson Morais Barros

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Deivid Ribeiro Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Denis Pessanha Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Denyse Sebastiany Rocha
Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Diego Delfino Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
Página 38 de 117

da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003070

2310003141

2310004234

2310003844

Diego Dias Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Diego Ferreira Da Silva

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Diesley De Souza Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Diogo Garcia Lucindro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Douglas Araújo De Matos

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2310003920

2310005501

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
Douglas Daniel Dos Santos Martins
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Douglas Dos Santos Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003334

Douglas Mamed Cardoso

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001866

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
Drielly Gabrielly Fernandes Oliveira www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Cartacho
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000417

Edgar Siqueira Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Edson Marques Da Silva Júnior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Eduardo De Souza Gaspar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004054

2310002882

2310003072
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Elielton De Souza Cabral

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Elimar Ribeiro Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Elionai Lazaro Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006694

Elisabeth Santos Alves Sena

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2310000097

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Elisjadilson Da Silva Oliveira Junior
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310007032

Elisvaldo Viana Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Elmair Alves Filho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio

2310003905

2310000808

2310002646

2310002888
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Emanuel Augusto Kluska

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Emanuelle Queiroz De Moura
Teixeira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Emerson Santana Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Erick Ferreira Abreu

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005206

Erika De Loudes Rocha Soares

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001352

Erik Tomazio De Oliveira Tozato

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310005298

2310002722

2310004632

2310001714
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003895

2310006556

2310001773

2310000913

Ernan Francisco Rosa Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Eryck Martins Queiroz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Evelyn França De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Evelyn Muniz Sacramento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Everton Morais Belmonte

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ewilin Cristini Jesus De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003733

2310006668
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2310006995

2310006752

2310001794

2310002304

Ezequiel Castro De Oliveira Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ezequiel França Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabiana Vidal Peçanha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabio Gustavo Bastos Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabio Henrique Silva Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabricio Da Cruz De Azevedo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310001485

2310007103
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base de dados da Receita Federal.

2310002653

2310006681

2310005028

2310000596

Fabricio Dias Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabrício Masculino Viegas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabricio Padovani Candeia

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fabrício Penha Das Neves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fagner Dos Santos Chagas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fagner Geronimo De Sales

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310001904

2310005414

Página 45 de 117

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001791

2310001244

2310001887

2310002423

2310005056

2310004641

Fanuel Carvalho Pires

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Almeida Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Barbieri Ramos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Carvalho De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Felipe Corrêa Manzano Guimarães

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Costa Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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Felipe Costa Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002679

Felipe De Queiroz Fieni

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005684

Felipe Ferreira Franco

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Machado Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Rosa De Jesus Reis

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Felipe Rosa Ferreira

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Felipe Souza Paixão

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea

2310004648

2310000673

2310004595

2310005329

2310001798
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Fernanda Dos Santos Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005421

Fernando Jardim Isidoro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005825

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
Fidel De Castro E Cândido Americo www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Pacheco
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000869

Filipe Andre Silca

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Filipe Andre Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Filipe Botelho Honorato

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de

2310006029

2310000790

2310000487
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002567

2310000999

2310005151

Filipe Garcia Lemos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Filipe Silva Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Flaviany Alves Damasceno

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Flávio Junior Sousa Cunha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Florença Xavier De Jesus

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Franciele Barros Araujo Teixeira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico

2310005340
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310007033

2310004786

2310001889

2310004310

2310001933

Francieli De Azevedo Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Francieli Iekel Da Cruz

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Frantheslley Dos Santos Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriela Almeida Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriela Resende Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Bertolde Abranches

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004473

2310004345

2310002811

2310003941

Gabriel Correia Effgen

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Gabriel De Oliveira Bernardes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Dias De Brito

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Dos Santos Passos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Fontecelle Ferretti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Jorge Lossurdo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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Gabriel Lucas Dias Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004312

Gabriel Marinato Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004342

Gabriel Marinato Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Nascimento Da Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Nunes Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Ramos Melotti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Riguette

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310004822

2310007031

2310007020

2310003319

Gabriel Santana De Paulo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Silva Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Silva Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Teixeira Avelino

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gabriel Zortea Lamberti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Geovana Pereira Merlo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006896

2310001395

2310003716

2310006662

Geovani Claudino Sales

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Géssica De Paula Oscar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gessica Soares Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gileno Olivera Santos Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gilmar Dos Santos Bruno Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gilvania De Souza Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea

2310001057

2310003081
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006080

2310003150

2310002271

2310004593

Gladson Henrique Silva Cruz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gladson Siqueira Jenier

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Glauber Manoel Da Silva Amaral
Correia

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Glender Santos Brambati

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Glender Santos Brambati

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Guilherme Bonifacio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310004654

2310000602
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002781

2310003364

2310005886

2310006579

2310002912

2310001072

Guilherme Brandao Guimaraes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Guilherme Da Silva Reis

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Guilherme Dos Santos Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Guilherme Nascimento Leão
Martins

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Guilherme Passos Cordeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Gustavo De Ameixa Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310004298

Gustavo Fernandes De Queiroz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004230

Gustavo Moraes Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Heitor Martins De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Helton De Souza Guimaraes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Helton De Souza Guimaraes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Herickles Lopes Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Herta Martins Lima

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310006123

2310002605

2310002656

2310002129

2310003398
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base de dados da Receita Federal.

Higor Lemos Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Hofni Ruben Lyrio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006944

Hofni Ruben Lyrio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002928

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Huberte Vitorino Monteiro De Souza
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003773

Hudson Dos Santos Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Hugo Lopes Evangelista

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310001240

2310006940

2310000655
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004021

2310004701

2310006540

Humberto Júnio Da Silva Terra

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Hyessa Teixeira Roriz Norbin

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Icaro Bragunci Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Igo Dos Santos Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ingrid Santos Rocha

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Isamara Ramos Damacena

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2310004664

2310005395

2310001938
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2310003478

2310000725

2310001405

2310005120

2310003946

Ismael Souza Luz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ithan David Pires Santos Alves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Izabeli Cristine Fontana

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jackson Da Silva Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jacson De Jesus Dias Figueredo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jailson Severino Pereira Júnior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310005941
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base de dados da Receita Federal.

2310000302

2310005181

2310005095

2310006140

Jainy Silva Dos Santos

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 10.5.5.1 deste edital).

Janderson Bandeira Rosa Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jaqueline Rodrigues Moreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jardiel Fontes Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jean Carlos Gomes Berudio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jeane Hipólito Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005063

2310002092
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2310006546

2310004608

2310006594

2310003648

2310006804

2310005110

Jecian Ferreira Da Costa

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Jeferson Batista Pereira De Sousa

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Jeferson Ribeiro

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Jefferson Lincoln Vasconcellos
Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jeffrson Souza Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jêniffer Da Silva Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jessé Florêncio Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004116

2310004145

2310001085

2310000522

2310002832

2310006034

Jessica Almeida Constantino

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jessica Almeida Constantino

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Jessica De Oliveira Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jéssica Queiroz Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jessica Segantini Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jesuane Costa Leonardo Senna
Esperidião

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310004223

2310002093

2310001317

Jhersyka Coradello Vilela Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jhonatan De Assis Ferreira Dias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jhonatan De Sousa Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jhoni Dos Santos Passos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Augusto Tomaz De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Augusto Tomaz De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310001872

2310004287

2310002858
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base de dados da Receita Federal.
João Gabriel Carvalho Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joao Henric Ferreira Magnago

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joao Manoel Mattos Licerio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Paulo Damiani

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joao Paulo Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002551

João Paulo Gomes Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003812

João Pedro Andrade De Jesus

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310001500

2310001476

2310003214

2310000933

2310000161
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003376

2310001088

2310001141

João Pedro Nolasco Teobaldo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Victor Valli De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Victor Valli De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Vitor Do Espirito Santo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joao Vitor Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

João Vitor Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003856

2310005724

2310007049
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2310005182

2310002946

2310003827

Joelyton De Oliveira Viana

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joice Aparecida Elias De Lima

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Joice Dias Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jonas De Oliveira Lemos Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jonas Vieira Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jonatan Barcelos Lauret

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310003441

2310005515

2310001465
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base de dados da Receita Federal.

Jonathan Pablo De Paula

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jordan Corrêa Amorim

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

José Carlos Balbi Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

José Francisco De Moraes Netto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Jovane Picoli Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003085

Joyce Santos Firme

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004779

Juan Nilson Amaral Boldrini Dos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310003021
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2310005049

2310005651

2310002046

2310004109

2310003159

Santos Araujo

no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Juan Rodrigues Andrelino

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Julia Adriani Rodrigues Couto

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Julia Dos Santos Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Juliane Costa Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Júlio Cezar De Souza Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Julio Cezar De Souza Rafasque

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310001310
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005957

2310006906

2310004285

Junior Lima Do Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Junior Lima Do Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Kamile Santos Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Kamyla Estevão Mothé

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Karina Coimbra Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Karine Vieira Mousinho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005159

2310007029

2310003414
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2310006729

2310002714

2310001423

2310006116

2310000886

2310007036

Karolina Dos Santos Reis Lima

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Karoline Gonzaga Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Karoliny Espindula Perpetuo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Keliane Santos Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Keniele De Oliveira Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Keroline Coimbra Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Kevin Do Carmo Fernandes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310002710
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003023

2310007073

2310004044

Kevin Gonçalves Marques

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Kyssila Karla Da Hora Mendes
Adolfo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lais Possa De Souza

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Larissa Barcellos Viana Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Larissa Barcellos Viana Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Larissa Batista Kohler

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310001556

2310000507

2310004891
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base de dados da Receita Federal.

2310004943

2310003710

2310000664

Larissa Coelho Da Vitória

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Larissa Justo Da Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Larissa Loureiro Schmidt

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Larissa Thomaz Mascarelo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Laylla Sabino Kiefer

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Laysla Aparecida Souza Helmer

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).
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Leandro Adolfo Petri

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leandro Adolfo Petri

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leandro Casaroto Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leandro Rodrigues Barbosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leiderson Queiroz Angelo

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital)

2310003054

Leonan Alves Postal

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000311

Leonara Rodrigues Da Vitória

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005257

2310000279

Leonardo Adriano Prezotti Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leonardo De Oliveira Coutinho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leonardo Oliveira Amorim

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leonardo Santos De Andrade

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Leonardo Santos Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310002369
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2310004695

2310004986
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2310004343

2310001192

2310006138

Leticia Amanda Da Assunçao

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital)

Leticia Amanda Da Assunçao

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital)

Leticia Amanda Da Assunção

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital)

Leticia Maria Constantin

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Leticia Rodrigues Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Letícia Tavares De Vasconcelos

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Liliane Ebert Da Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lisandra Pereira Quemelli

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lizandra Resende Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lorena Da Silva Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lorena Serafim Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lorraine Flegler Da Siva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005033

Luana Barcellos De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000793

Luana De Lima Cabral Freitas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a

2310004264

2310002771

2310001825

2310002570
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declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002784

2310003196

Luan Amaral Dutra Figueiredo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luan Borges Da Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luan Carlos Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luan Gomes Soares

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Alves Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Augusto Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de

2310003029

2310006073

2310001409

2310003071
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2310000740

2310006828

Lucas Cassiano Borges

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Chaves De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Cipriano Santos Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Cipriano Santos Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Corbelari Carvalho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Corbelari Carvalho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310004789

2310002332

2310003603

2310003621
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001782

2310004972

Lucas Daniel Figueiredo Dos
Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Ferreira Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Figueredo Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Lemonge Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Lima Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Nascimento Rafalski

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005412

2310004010

2310004140

2310001677

2310000868

Lucas Pires Machado Caxias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Precilios Pacheco

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Lucas Venancio Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Vieira Fagundes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Vieira Fagundes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Lucas Xavier Falcão

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310000050

2310000876

Luciana Santana Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luciano Bigui Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luciano Lima De Souza Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luciano Lima De Souza Junior

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Luciany Araujo De Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luís Felipe Ramos Victório

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310000424

2310001910

2310002378

2310003768

2310003421

2310005746

Luis Paulo Inacio

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Luiz Carlos Correia Martins

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luiz Felipe Daniel Da Silva

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme
segue: c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por
meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Luiz Felipe Da Rocha Silva Jose

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Luz Régia Florinda Dias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Maiara Zampirolli Petri

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Maira Da Silva Fraga

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310000178

2310000286

Mairlon Quaresma De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Márcio Manga Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Marcos Helly Brito Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004245

2310000697

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Marcos Vinícius Cordeiro Da Rocha
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004677

Marcos Vinicius Da Silva Pacheco

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Marcos Vinicius Soares Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310002425
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000794

2310003223

Maria Carolina Pereira Figueiredo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Maria Gabriella Bainconi Tavella

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Maria Luiza Dos Santos Gaigher

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Marx William Ramos De Sousa

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Mateus Da Silva Pimentel

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Mateus De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005042

2310003757

2310002682

2310004555
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Mateus Monerat Godim

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Matheus Miranda Bernardo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Matheus Pinheiro Mello Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Maurício Conceição Da Cruz

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Maxsuel Da Silva Passos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001526

Maxuel Robert Bertoloto Araújo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001353

Maxwelly Soares Britis

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,

2310000636

2310006981
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2310005656

2310003794
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310000555

2310001661

2310004433

2310005902

2310006686

Mayara Aparecida Campos Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Mayara Aparecida Campos Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Mayara Caetano Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Mayara Lisete Lopes Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Melisson Alves Aguilar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Michelle Pereira Vidal Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003038

2310006120

Milton Dos Santos Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Miquéias Conceição Da Cruz

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Mirian Paula Da Silva Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Monica Rocha Quinto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Naissi Carvalho Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Nathalia Bastos Da Silva Cruz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea

2310001979

2310003701

2310001924

2310002941
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004436

2310001929

2310005865

2310006863

2310006848

2310002300

Nathiely Avancini Da Silva Coelho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Natiely Silva Pontes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Nayra Dos Santos Borges

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Nehemias Dias Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Nehemias Dias Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Neidson Luiz Zoeger Filho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310007105

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
Oizenec Bruno Pereira Barbosa Da www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
Silva
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006880

Otávio Augusto Leal Pratti

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Otávio Rodrigues Zanão

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pablo Mattos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pamela Vicente Mota

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Patrícia Barreto Dresch

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na

2310004099

2310004504

2310005039

2310005581
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base de dados da Receita Federal.

2310005811

2310005154

Patrick Benedito Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Patrick Beraldo Torezani

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005768

Patrick Corrêa Salles

2310005359

Patrick Corrêa Salles

2310000818

Patrick Ferreira Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004494

Patrick Inacio Muniz

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2310000341

Patrick Vieira Porto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004318

Paulo Eduardo Gressone Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Paulo Henrique Ohnesorge Alves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Paulo Roberto Barboza Dias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Paulo Sérgio Miguel

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Paulo Sérgio Rodrigues Cardoso

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004399

2310000780

2310003080

2310004173
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2310005523

2310000101

2310000342

2310002197

2310002805

2310000267

Paulo Sérgio Rufino Junior

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Paulo Victor Flaviano Lopes Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pedro Astolpho Stein De Araújo

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 10.5.5.1 deste edital).

Pedro Felipe Dos Santos
Guimarães

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pedro Henrique Mello Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pedro Henrique Santos Bissoli

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pedro Velten Lyra Bumachar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de

2310006109
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006042

Pedro Velten Lyra Bumachar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Pedro Velten Lyra Bumachar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Peterson Fernandes Lopes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Philipe Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Polliane Aguiar Soares Salvador

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rafaela Cristina Rocha Muniz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico

2310006107

2310001046

2310003293

2310003570

2310000331
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rafaela Dos Santos Duarte

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rafael Alves Dias Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Rafaela Moreira Veloso

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rafael Antonio Do Prado

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310000840

Rafael Duda Duarte

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002406

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
Rafael Henrique Almeida Sepulchro da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea

2310004985

2310003573

2310000580

2310002851

Página 95 de 117

'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002466

Rafael Monteiro Terra

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rafael Pimenta Martins

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Raiane Araujo Garcia Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Raiane Araujo Garcia Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rai Cani Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Raquel De Souza Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005156

Raquel Roos Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Raquel Sa Lopes Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rayana Nunes De Oliveira Villas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rayan José Pereira Brandão

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Raysa Regina Almeida De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ray Silva Matias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006126

Rayza Bomfim Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Regiane Lopes Telles Teixeira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Renan Gomes Pavão

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Renan Magalhaes Machado

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Renata Bravim Fraga

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Renzo Cola Vianna

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme
segue: c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por
meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Rhamon Da Silva Salles

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002728

Rhayana Rodrigues Cardoso

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rhaymison Dailton Da Silva Pires

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rhomenig Oliveira De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rhuan Da Silva Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ricardo José De Brito Júnior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ricardo Lyrio Noronha

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme
segue: c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por
meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).
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2310004347

Robert Gabriel De Jesus Barboza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Robert Silas Conceiçao Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Robson Lima Da Silva Brito

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodolfo Lopes Bastos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodolfo Lopes Bastos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodrigo Costa Pinto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310003274

Rodrigo Custodio Godoy

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodrigo De Moraes Medeiros

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodrigo Lino Strelow De Sousa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rodrigo Rocha Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rogerio Da Mota Nascimento

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente
assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no
subitem 3.5.10 deste edital).

Roger Pereira Mattos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310005738

Roger Pereira Mattos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Romário Da Silva Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Romário Gonçalves Abilio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Romario Paiva Correa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rômulo Pena Da Paschoa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ronald Timm Esmael Plaster

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
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base de dados da Receita Federal.

2310003075

Ronan Cordeiro Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rosimeire Alves Siqueira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Ruan Neves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Rubens Eduardo Da Silva Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Sabrina Carareto Vitorassi

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Samuel De Jesus Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).
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2310002925

Samuel Lopes Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Sara De Oliveira Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Schaiane Oliveira De Almeida

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme
segue: c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por
meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Shara Almeida Dias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Shelley Christine Barreiro Libardi

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Shirley Simões Veridiana

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Sidnei Telles Casas Novas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310006144

Stefania Araujo Santos Bragança

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Stefano Chagas Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Stefany Cordeiro Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Stefany Souza Feltz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002106

Tainara Baptista Da Cruz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004764

Talita Dayane Santos Gabriel

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
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no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310005576

2310004994

2310000969

2310002779

2310004273

Tarcisio Dos Santos Souto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Taynara Leal De Castro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Tchagles Dos Santos Biral

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).2.2.3.6
Não será concedida
isenção do pagamento da taxa de inscrição, via isenção de IRPF, ao candidato que:e) não enviar a Declaração exigida no subitem 2.2.3.5,
alíneas 'b' e 'c', ou enviá-la sem assinatura e/ou em cópia ilegível, ou enviá-la sem estar acompanhada da via da consulta citada na alínea
'c.1'.

Thais Coelho Rosa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thaís Nascimento Pinheiro

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Thaís Pessanha De Aguiar Araújo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico

2310005202
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www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310005145

2310003646

2310003035

2310002496

2310003994

2310000652

Thaís Pessanha De Aguiar Araújo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thales Augusto Ferreira Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thalyta Mendonça Cezar

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thamires Santos Alves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thayllerson Martins Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thayná Rodrigues Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310005677

2310003109

2310006104

2310002993

2310002968

2310004100

2310001335

Thaysa Karla Duarte Mônico

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Theyllon Dos Santos Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thiago Junior Canuto Cardozo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thiago Pavesi Guignone Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thiago Pavesi Guignone Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Thyarles Lucas Bahiense Soares

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Tiago De Oliveira Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310003210

Tiago Dos Santos Laudelino

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Tiago Dos Santos Mendes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Valdir Pereira Da Silveira Filho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Valtair Cardoso Pinheiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002843

Vanessa Campos Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310006000

Venerane Da Silva Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a

2310002678

2310001372

2310005857
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declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001919

2310001015

2310001937

2310000131

2310005655

2310001363

Victor Musso Nascimento Porto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Victor Santana Fernandes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vidiane Riguetti De Moura

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vinicius De Oliveira Ardisson

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vinicius Ferreira Franco

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vinícius Nathan Curttí Costa
Demonier

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310000190

Virgílio Dos Santos Aires Júnior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Virginia Martins Do Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vitor De Macedo Souza

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link
Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

Vitor Stefanom Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vitor Stefanom Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Vivaldo Alves Rodrigues Netto

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Waderson Dos Santos Lemos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310002126

2310004214

2310006712

2310006691

2310001183

2310005068
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Wagner Augusto Marques

2310001989

Wagner De Jesus Souza

2310000374

Wagner Machado Dos Anjos

2310004851

2310006555

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Walber Henrique Rangel Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wallace Prodígios Morais

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wallacy Cristyan Malaquias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:

2310000212
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310004820

2310003152

2310002598

2310000930

2310002253

Wallisson Da Costa Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wallisson Da Costa Gomes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Walmir Moreira Guimarães

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Walter Celeri Bigui

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na
alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wanderson Laurencio Nunes

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Webelly Carla Maciel Antunes De
Sá

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
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'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310004843

2310003953

2310001693

2310002337

2310001567

Wedsley Pereira Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Weikman Ferreira Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Welder Serafim Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Welik Sales Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Welington Nascimento Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wellerson Rosa Farias

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de

2310004914
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identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310001991
Wellington Carlos De Sousa Da
Conceição

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Welton Flaurindo Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wender Campos Pereira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310002468

Wesley Dos Santos Justino

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310001341

Wigor De Souza Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Wigor De Souza Vieira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

William Da Costa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio

2310001726

2310006153

2310001272
2310003248
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da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
2310000527

2310001509

2310007079

2310001077

2310003226

2310004456

Wislley Da Conceição Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yago Da Silva Sabino Dos Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yago Franzagua Carneiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yasmim Gabriela Leandro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yasmim Pereira Rodrigues

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yasmin Louize André Knuth

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a
declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.
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2310003739

Yuri Braga Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yuri Camargo Almeida

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yuri Ervati Spoladore

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

Yury Leite Sousa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar,
no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de
identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea
'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da consulta no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na
base de dados da Receita Federal.

2310003565

2310003457

2310006835
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