
NOME CPF/CNPJ DEFERIDO INDEFERIDO MOTIVO DE DEFERIMENTO / 
INDEFERIMENTO

Academia Fautorum 36.4XX.XXX/XXXX-00 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 04 para Pessoa 
Jurídica

Adriano de Souza dos Santos 124.XXX.XXX-03 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Ana Beatriz Marques Silva 754.XXX.XXX-68 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Arthur Meneses de Carvalho Lage 140.XXX.XXX-19 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Arthur Siqueira Souza 154.XXX.XXX-13 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  
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Banda de Música Estrela de São João 21.6XX.XXX/XXXX-95 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 04 para Pessoa 
Jurídica

Caio Souza Carrera 129.XXX.XXX-90 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Camilla Rocha Lacerda de Paiva 139.XXX.XXX-40 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Camilo Giovanni da Silva 038.XXX.XXX-35 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Carlos Antonio de Lima Segundo 954.XXX.XXX-49 X

Inscrição para Grupo Coletivo. Após 
análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de 
acordo com exigências do Edital 04

Carlos Henrique Hubner Carvalho 145.XXX.XXX-31 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Clara Cunha de Oliveira 158.XXX.XXX-23 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Débora Ferreira Inácio 131.XXX.XXX-24 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04



Douglas Wallace da Silva 22.4XX.XXX/XXXX-05 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Eliana Honório Batista da Silva 030.XXX.XXX-40 X

O anexo por ser fornecido no próprio 
edital pode ser juntado 
posteriormente, desde que interposto 
recurso

Estúdio Lotus Dourada 25.3XX.XXX/XXXX-60 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 04 para Pessoa 
Jurídica

Felipe Carvalho do Espírito Santo 086.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Gabriel Willian Barbosa da Silva 021.XXX.XXX-39 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Geraldo Magela dos Santos Junior 114.XXX.XXX-00 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Gibran Muller Carvalho Lage 076.XXX.XXX-44 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Gustavo Augusto Teixeira do Valle 018.XXX.XXX-75 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Helbert Monserrat da Cruz Souza 688.XXX.XXX-15 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Helen Karine de Jesus 137.XXX.XXX-26 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Italo Pedro Correia de Oliveira 115.XXX.XXX-95 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  



Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto 140.XXX.XXX-37 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Jesuíno Bitencourt de Souza 390.XXX.XXX-49 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

João Paulo Aguiar Barreto Costa 107.XXX.XXX-01 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

João Paulo Marques Monteiro 108.XXX.XXX-25 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

José Emanuel Cerqueira Amaral de Oliveira 114.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Josias Gonçalves Cruz de Andrade 103.XXX.XXX-82 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 04

Larissa de Oliveira Ferreira 124.XXX.XXX-41 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Luiz Augusto de Castro Oliveira 083.XXX.XXX-60 X
Dados bancários pode ser fornecido 
posteriormente, desde que interposto 
recurso



Luiz Eduardo Rezende de Jesus 133.XXX.XXX-38 X

Inscrição para Grupo Coletivo. Após 
reavaliação da documentação 
apresentada foi constatado que a 
documentação estava correta de 
acordo com exigências do Edital 04

Marcelo Augusto de Souza Rezende 107.XXX.XXX-57 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Marcio Badu Albricker 101.XXX.XXX-50 X

Inscrição para Grupo Coletivo. Após 
nova análise da documentação 
apresentada foi constatado que a 
documentação estava correta de 
acordo com exigências do Edital 04

Marco Tulio de Sena Santos 132.XXX.XXX-98 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Marcos Paulo Serafim Pereira 119.XXX.XXX-98 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04



Marcos Vinicius dos Santos 017.XXX.XXX-93 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Maria José Nascimento 663.XXX.XXX-15 X
Após reanálise do portifólio a 
proponente foi habilitada, atendendo  
as exigências do edital 4

Matheus José Vieira 130.XXX.XXX-18 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Mauro Lúcio da Silva Junior 076.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Omar Pereira de Souza 041.XXX.XXX-11 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Oscar Gonçalves dos Reis Filho 015.XXX.XXX-92 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Patrícia da Cruz 051.XXX.XXX-74 X

Inscrição para Grupo Coletivo. Após 
análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de 
acordo com exigências do Edital 04



Pedro Barreto de Oliva 016.XXX.XXX-65 X
Após reanálise do portifólio a 
proponente foi habilitada, atendendo  
as exigências do edital 4

Renata Aparecida da Costa 131.XXX.XXX-70 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Rillary Honorio Louzada 131.XXX.XXX-06 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Tainã dos Santos Teixeira 125.XXX.XXX-27 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Thiago César Vieira 075.XXX.XXX-33 X

Inscrição para Grupo Coletivo. Após 
análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de 
acordo com exigências do Edital 04

Thiago Daniel Ferreira da Silva 107.XXX.XXX-59 X
Comprovante eleitoral pode ser 
fornecido posteriormente, desde que 
interposto recurso

Vaneska Nardelli Ferreira Moraes 014.XXX.XXX-58 X
Após reanálise do portifólio a 
proponente foi habilitada, atendendo  
as exigências do edital 4



Victor Diogenes da Silva 073.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Wellington Almondes de Assis 130.XXX.XXX-76 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Wesley Marcio das Neves 000.XXX.XXX-44 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 04

Yuri Aquiles Rodrigues 161.XXX.XXX-40 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do edital 
foram consideradas para efeito de 
aprovação no referido edital.  

Airton da Cruz Gonçalves 377.XXX.XXX-87 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal

PROPOSTAS INDEFERIDAS

EDITAL DE PREMIAÇÃO N.º 04/2021 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)



Alcione Alves Silva 094.XXX.XXX-63 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal estadual

Alexandre Ribeiro da Costa 000.XXX.XXX-85 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal

Amanda Angélica Beckler Bispo 125.XXX.XXX-51 X
Não apresentou recurso. Falta do 
seguinte documento: certidão 
negativa débitos fiscais estadual 
(apresentou a solicitação)

Ana Cristina Giovanni de Almeida 000.XXX.XXX-80 X

Não apresentou recurso. Falta do 
seguinte documento:documento de 
identificação, CPF, comprovante de 
endereço, dados bancários, certidão 
negativa cível municipal (apresentou 
a solicitação), certidão negativa de 
débitos fiscais municipal (apresentou 
a solicitação) 



Andreia Azevedo Crivaro Moreira 067.XXX.XXX-27 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:comprovante 
de regularidade eleitoral, dados 
bancários, certidão negativa cível 
municipal, certidão negativa criminal 
federal, certidão negativa criminal 
estadual, certidão negativa criminal 
municipal, certidão negativa de 
débitos fiscais estadual, 

Andreza Evelin Santos Ferreira 140.XXX.XXX-21 X

Após reavaliação da documentação 
apresentada verificou-se a ausência 
da certidão negativa criminal 
estadual, tornando a proponente 
inabilitada

Associação das Mulheres Quilombolas de 
Pinhões 13.0 XX.XXX/XXXX-05 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:comprovante 
de regularidade eleitoral (do 
representante), certidão negativa 
criminal estadual, certidão negativa 
débitos fiscais federal, certidão 
negativa débitos fiscais municipal. 

Claudia Regina Deckler Bispo 125.XXX.XXX-51 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais municipal



Coral Mater Ecclesiae 01.2XX.XXX/XXXX-00 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
de contribuição previdenciária FGTS

Cynthia Ribeiro do Nascimento Nunes 079.XXX.XXX-99 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:comprovante 
de regularidade eleitoral (do 
representante), certidão negativa 
cível municipal, certidão negativa 
criminal federal, certidão negativa 
criminal estadual, certidão negativa 
débitos trabalhistas

Débora Mayra Murta Ribeiro 095.XXX.XXX-80 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa débitos fiscais estadual

Deborah Regina Inácio Lopes 120.XXX.XXX-00 X

Não apresentou recurso. Falta do 
seguinte documento: termo de 
autorização de uso de obras e 
direitos autorais

Delassare Natalia Candido Bernardo 016.XXX.XXX-25 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:proponente 
inabilitada devido a ausência de 
quase a totalidade de documentos. 
Apresentou projeto esportivo e não 
cultural



Elida Rogéria Ribeiro Miranda 036.XXX.XXX-16 X Proposta desclassificada por 
descumprimento do item 4.5 do edital

Geraldo André da Silva 124.XXX.XXX-15 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal

Hilário Silva Resende 088.XXX.XXX-83 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa de débitos fiscais municipal

Horlem Gabriel Garcia 115.XXX.XXX-58 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal



Ilton Fátima Gonçalves Mourão 644.XXX.XXX-53 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal estadual

Ivanilda Branco da Silva 046.XXX.XXX-41 X

seguintes documentos:comprovante 
de regularidade eleitoral, certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal municipal, termo de 
autorização de uso de obras e 

Jorge Henrique Pereira Neves 029.XXX.XXX-41 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:comprovante 
de regularidade certidão negativa 
cível federal, certidão negativa 
criminal estadual, certidão negativa 
de débitos fiscais federal, certidão 
negativa de débitos fiscais estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal, termo de autorização de 
obras e direitos autorais

Julio Cesar de Jesus 074.XXX.XXX-42 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, termo de 
autorização e uso de obras e direitos 
autorais



Klever Junio dos Santos Rodrigues 120.XXX.XXX-18 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais municipal

Leomar Miguel Escolástico 075.XXX.XXX-75 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:comprovante 
de regularidade eleitoral, certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível  municipal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 

Lucas Henrique Ferreira 119.XXX.XXX-98 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal municipal 

Luciane Pires de Azevedo 067.XXX.XXX-76 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa de débitos fiscais federal



Luiz Fernando Nunes Bernardo 049.XXX.XXX-58 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal

Mailton de Jesus Mendes 098.XXX.XXX-52 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa de débitos fiscais estadual 
(apresentou solicitação), certidão 
negativa de débitos fiscais estadual 
(apresentou solicitação)

Maria de Nasaré Suzana Noronha 003.XXX.XXX-39 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 
termo de autorização de uso de 
obras e direitos autorais

Mirian Rodrigues Maciel Silva 096.XXX.XXX-39 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa de débitos fiscais municipal



Paulo Mauricio Pinto de Matos 047.XXX.XXX-12 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual

Rafael de Jesus Rocha 013.XXX.XXX-94 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal

Rafael Pereira Pinto 116.XXX.XXX-11 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa de débitos fiscais estadual



Rodrigo Eduardo Silva Barbosa 042.XXX.XXX-73 X

Formulário de inscrição (a inscrição 
na bolsa descrita entregue pelo 
proponente é referente ao edital 06), 
dados da conta bancária (proponente 
apresentou dados de conta bancária 
de um CNPJ e não do CPF 
apresentado). Conforme item 5.5 do 
edital 4: não podem ser 
apresentados documentos após o 
prazo previsto para inscrição deste 
edital: certidão negativa cível federal, 
certidão negativa criminal federal, 
certidão negativa criminal estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal

Ronaldo Bernardo Soares 293.XXX.XXX-00 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual

Silvana Aparecida Pereira Serra 583.XXX.XXX-68 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:dados 
bancários, certidão negativa cível 
municipal, certidão negativa criminal 
federal, certidão negativa criminal 
estadual, certidão negativa criminal 
municipal, certidão negativa de 
débitos fiscais federal, certidão 
negativa de débitos fiscais estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal



Viviane Conceição Pereira 875.XXX.XXX-68 X

Conforme item 5.5 do edital 4: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual

Wellerson Fernandes 960.XXX.XXX-15 X
Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais municipal



NOME CPF/CNPJ DEFERIDO INDEFERIDO MOTIVO DE DEFERIMENTO / 
INDEFERIMENTO

Álvaro Ferreira Alves 043.XXX.XXX-71 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Associação Cultural Arte para a Vida 22.9XX.XXX/XXXX-45 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Caio Souza Carrera 129.XXX.XXX-90 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Fábio Henrique da Silva Fonseca 059.XXX.XXX-64 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Gessica Drean Luz Barbosa 126.XXX.XXX-07 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Jeferson Souza Lima 044.XXX.XXX-02 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Jefferson Luciano Pereira Barbosa 067.XXX.XXX-08 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 
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José Rodrigo Laurencio de Freitas 061.XXX.XXX-51 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Josias Gonçalves Cruz de Andrade 103.XXX.XXX-82 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Lis Haddad 052.XXX.XXX-06 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Matheus Rangel Rodrigues 020.XXX.XXX-94 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Moises da Silva Melo 051.XXX.XXX-80 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Thiago Daniel Ferreira da Silva 107.XXX.XXX-59 X

Após análise do recurso foi 
constatado que a documentação 
estava correta de acordo com 
exigências do Edital 05 

Vaneska Nardelli Ferreira Moraes 014.XXX.XXX-58 X
Após reanálise do portifólio a 
proponente foi habilitada, 
atendendo  as exigências do edital 5

Larissa de Oliveira Ferreira 124.XXX.XXX-41 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  



Marcelo Augusto de Souza Rezende 107.XXX.XXX-57 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Arthur Meneses de Carvalho Lage 140.XXX.XXX-19 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Tainã dos Santos Teixeira 125.XXX.XXX-27 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Camilla Rocha Lacerda de Paiva 139.XXX.XXX-40 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Helaine Alves de Freitas 062.XXX.XXX-39 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  



Camilo Giovanni da Silva 038.XXX.XXX-35 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Carlos Henrique Hubiner Carvalho 145.XXX.XXX-33 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Marco Tulio de Sena Santos 132.XXX.XXX-98 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Marilene Rodrigues dos Santos 864.XXX.XXX-91 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Fábio Geraldo Ferreira da Silva 015.XXX.XXX-70 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  



Jesuíno Bitencourt de Souza 390.XXX.XXX-49 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

João Paulo Marques Monteiro 108.XXX.XXX-25 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Renata Aparecida da Costa 131.XXX.XXX-70 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Oscar Gonçalves dos Reis Filho 015.XXX.XXX-92 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Johnny Vieira da Silva 027.XXX.XXX-11 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  



Gibran Muller Carvalho Lage 076.XXX.XXX-44 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Italo Pedro Correia de Oliveira 115.XXX.XXX-95 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Thiago César Vieira 075.XXX.XXX-33 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Leandro Ferreira Pedra 114.XXX.XXX-99 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Adriano de Souza dos Santos 124.XXX.XXX-03 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  



Ilma Aparecida Silveiro 047.XXX.XXX-64 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Yuri Aquiles Rodrigues 161.XXX.XXX-40 X

Após reconferência e orientação 
superior algumas certidões 
encaminhadas na inscrição do 
edital foram consideradas para 
efeito de aprovação no referido 
edital.  

Arthur Henrique Soares Sales Duarte 132.XXX.XXX-18 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Débora Ferreira Inácio 131.XXX.XXX-24 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Dina Nascimento Marangoni 143.XXX.XXX-59 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Edward Cabral de Abrantes Junior 807.XXX.XXX-87 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Felipe Augusto Ferreira Batista 123.XXX.XXX-43 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Felipe Carvalho do Espírito Santo 086.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Gabriel Willian Barbosa da Silva 021.XXX.XXX-39 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05



Geraldo Magela dos Santos Junior 114.XXX.XXX-00 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Gisele Fernanda Campos Mendes 942.XXX.XXX-04 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Glaucio Tadeu de Oliveira 021.XXX.XXX-81 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Guilherme Faustino Ezequiel 016.XXX.XXX-56 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Gustavo Augusto Teixeira Valle 018.XXX.XXX-75 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Helbert Monserrat da Cruz Souza 688.XXX.XXX-15 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Helen Karine de Jesus 137.XXX.XXX-26 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Izabella Lorene Murta Ribeiro 095.XXX.XXX-08 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto 140.XXX.XXX-37 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

José Emanuel Cerqueira Amaral de Oliveira 114.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Marcos Paulo Gonçalves 019.XXX.XXX-50 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05



Matheus José Vieira 130.XXX.XXX-18 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Mauro Lúcio da Silva Junior 076.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Mirian Rodrigues Maciel Silva 096.XXX.XXX-39 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Omar Pereira de Souza 041.XXX.XXX-11 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Rillary Honorio Louzada 131.XXX.XXX-06 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Tespis Nascimento Marangoni 109.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Victor Diogenes da Silva 073.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Wellington Almondes de Assis 130.XXX.XXX-76 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

Wesley Marcio das Neves 000.XXX.XXX-44 X Documentação apresentada atende 
aos requisitos do Edital 05

EDITAL N.º 05/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BOLSAS – ARTE PARA TODOS “LEI ALDIR BLANC”
PROPOSTAS INDEFERIDAS



Agripina Maria da Conceição Vieira 519.XXX.XXX-15 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa de débitos fiscais estadual

Alexandre Ribeiro da Costa 000.XXX.XXX-85 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal municipal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual, certidão negativa de 
débitos fiscais municipal 

Alvimar Neri Pinto 012.XXX.XXX-19 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual

Andreza Evelin Santos Ferreira 140.XXX.XXX-21 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal estadual

Hilário Silva Resende 088.XXX.XXX-83 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa de débitos fiscais municipal



Ilton Fátima Gonçalves Mourão 644.XXX.XXX-53 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal estadual

Isabel Cristina Vieira 040.XXX.XXX-29 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual

Janaína Guerra de Carvalho Neves 067.XXX.XXX-21 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital:  certidão 
negativa criminal estadual

Jeferson Souza Lima 044.XXX.XXX-02 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal



José Maurício de Oliveira 065.XXX.XXX-30 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual

Klever Junio dos Santos Rodrigues 120.XXX.XXX-18 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal

Leandro Neves da Silva 083.XXX.XXX-24 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital:  certidão 
negativa criminal estadual

Lucas Henrique Ferreira 119.XXX.XXX-98 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal municipal

Luciano Pires Junior 028.XXX.XXX-00 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital:  certidão 
negativa criminal estadual



Luiz Felipe Ferreira dos Santos 160.XXX.XXX-40 X
Não apresentou recurso. Falta do 
seguintesdocumento:documentação 
apresentada foi de pessoas diversas

Luiz Fernando Nunes Bernardo 049.XXX.XXX-58 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal

Luiza de Avila Silva 109.XXX.XXX-50 X
Proposta desclassificada por 
descumprimento do item 4.3 do 
edital

Mailton de Jesus Mendes 098.XXX.XXX-52 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa de débitos fiscais estadual 
(apresentou solicitação), certidão 
negativa de débitos fiscais estadual 
(apresentou solicitação)

Marcio Badu Albricker 101.XXX.XXX-50 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: dados 
bancários, certidão negativa cível 
municipal, certidão negativa 
criminal municipal, formulário de 
contrapartida



Marlon Zaidan da Silva 052.XXX.XXX-18 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa de débitos fiscais 
municipal. Entregou a solicitação 
das seguintes certidões: certidão 
negativa criminal municipal, 
certidão negativa cível municipal, 
certidão negativa criminal estadual

Paulo Mauricio Pinto de Matos 047.XXX.XXX-12 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital:  certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual

Rafael de Jesus Rocha 013.XXX.XXX-94 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal

Rafael Pereira Pinto 116.XXX.XXX-11 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa de débitos fiscais estaduais



Ronaldo Bernardo Soares 293.XXX.XXX-00 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: 
documentação identificação, CPF, 
comprovante regularidade eleitoral, 
dados bancários, certidão negativa 
cível federal, certidão negativa cível 
municipal, certidão negativa 
criminal federal, certidão negativa 
criminal estadual. certidão negativa 
criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual, certidão negativa de 
débitos fiscais municipal, formulário 
de contrapartida

Tamires Lorena da Mata 144.XXX.XXX-19 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital: certidão 
negativa criminal municipal

Thiago Lucio Estevam Figueiredo 083.XXX.XXX-73 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: documento 
de identificação, CPF, certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, 
formulário de contrapartidas



Tiago de Miranda 036.XXX.XXX-71 X

certidão negativa criminal estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual, formulário de 
contrapartidas

Victor Nuno Barbosa Ramos 021.XXX.XXX-65 X

Conforme item 5.12 do edital 5: não 
podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto 
para inscrição deste edital:  certidão 
negativa cível federal, certidão 
negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual

Wallyson Tadeu Barbosa Nunes 148.XXX.XXX-92 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: 
comprovante de regularidade 
eleitoral, dados bancários, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal, formulário de 
contrapartida



NOME CPF/CNPJ DEFERIDO INDEFERIDO MOTIVO (Ausência de documentos)

Josias Gonçalves Cruz de Andrade 103.XXX.XXX-82 X
Após análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de acordo 
com exigências do Edital 06 

Moises da Silva Melo 051.XXX.XXX-80 X
Após análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de acordo 
com exigências do Edital 06 

Thiago Daniel Ferreira da Silva 107.XXX.XXX-59 X
Após análise do recurso foi constatado que 
a documentação estava correta de acordo 
com exigências do Edital 06 

Adriano de Souza dos Santos 124.XXX.XXX-03 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Arthur Meneses de Carvalho Lage 140.XXX.XXX-19 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Marcelo Augusto de Souza Rezende 107.XXX.XXX-57 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Oscar Gonçalves dos Reis Filho 015.XXX.XXX-92 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

PROPOSTAS DEFERIDAS

EDITAL N.º 06/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS LUZIENSES - 
TRABALHADORES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)



Renata Aparecida da Costa 131.XXX.XXX-70 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Tainã dos Santos Teixeira 125.XXX.XXX-27 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Marilene Rodrigues dos Santos 864.XXX.XXX-91 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Fábio Geraldo Ferreira da Silva 015.XXX.XXX-70 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Gibran Muller Carvalho Lage 076.XXX.XXX-44 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Arthur Siqueira Souza 154.XXX.XXX-13 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

João Paulo Marques Monteiro 108.XXX.XXX-25 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  



Johnny Vieira da Silva 027.XXX.XXX-11 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Camilla Rocha Lacerda de Paiva 139.XXX.XXX-40 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Carlos Henrique Hubiner Carvalho 145.XXX.XXX-33 X

Após reconferência e orientação superior 
algumas certidões encaminhadas na 
inscrição do edital foram consideradas 
para efeito de aprovação no referido edital.  

Clara Cunha de Oliveira 158.XXX.XXX-23 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Débora Ferreira Inácio 131.XXX.XXX-24 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Felipe Augusto Ferreira Batista 123.XXX.XXX-43 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Felipe Carvalho do Espírito Santo 086.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Geraldo Magela dos Santos Junior 114.XXX.XXX-00 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Gessica Drean Luz Barbosa 126.XXX.XXX-07 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Gisele Fernanda Campos Mendes 942.XXX.XXX-04 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Glaucio Tadeu de Oliveira 021.XXX.XXX-81 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Guilherme Faustino Ezequiel 016.XXX.XXX-56 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Izabella Lorene Murta Ribeiro 095.XXX.XXX-08 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06



Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto 140.XXX.XXX-37 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

José Emanuel Cerqueira Amaral de Oliveira 114.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Matheus José Vieira 130.XXX.XXX-18 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Mauro Lúcio da Silva Junior 076.XXX.XXX-66 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Omar Pereira de Souza 041.XXX.XXX-11 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Rillary Honorio Louzada 131.XXX.XXX-06 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Victor Diogenes da Silva 073.XXX.XXX-69 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Wellington Almondes de Assis 130.XXX.XXX-76 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Wesley Marcio das Neves 000.XXX.XXX-44 X Documentação apresentada atende aos 
requisitos do Edital 06

Alcione Alves Silva 094.XXX.XXX-63 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa cível federal, 
certidão negativa criminal estadual

PROPOSTAS INDEFERIDAS

EDITAL N.º 06/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS LUZIENSES - 
TRABALHADORES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)



Alexandre Ribeiro da Costa 000.XXX.XXX-85 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
cível federal, certidão negativa cível 
municipal, certidão negativa criminal 
municipal, certidão negativa de débitos 
fiscais municipal certidão negativa de 
débitos trabalhistas

Andreza Evelin Santos Ferreira 140.XXX.XXX-21 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
certidão negativa criminal estadual

Débora Mayra Murta Ribeiro 095.XXX.XXX-80 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa débitos fiscais 
estadual (enviou solicitação em 17/11/2021)

Elida Rogéria Ribeiro Miranda 036.XXX.XXX-16 X Proposta desclassificada por 
descumprimento do item 4.3 do edital

Helaine Alves de Freitas 062.XXX.XXX-39 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal estadual

Hilário Silva Resende 088.XXX.XXX-83 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
não apresentou certidão negativa de 
débitos fiscais municipal



Ilton Fátima Gonçalves Mourão 644.XXX.XXX-53 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal estadual

Jefter dos Santos Leal 107.XXX.XXX-78 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
cível municipal, certidão negativa criminal 
estadual

Jesuíno Bitencourt de Souza 390.XXX.XXX-49 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal estadual, 
termo de autorização de uso de obras de 
direitos autorais

José Marcelo Bhering Junior 082.XXX.XXX-75 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: dados bancários, 
certidão negativa criminal estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
municipal

José Maurício de Oliveira 065.XXX.XXX-30 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa cível federal, 
certidão negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual

Julio Cesar de Jesus 074.XXX.XXX-42 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos:  certidão negativa 
cível federal, certidão negativa criminal 
federal, certidão negativa criminal estadual



Klever Junio dos Santos Rodrigues 120.XXX.XXX-18 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
criminal estadual, certidão negativa 
criminal municipal, certidão negativa de 
débitos fiscais municipal

Lais de Cassia Costa Barbosa 123.XXX.XXX-95 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal cível 
federal

Lucas Henrique Ferreira 119.XXX.XXX-98 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal municipal, 

Luciane Pires de Azevedo 067.XXX.XXX-76 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa criminal estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais federal

Luiz Fernando Nunes Bernardo 049.XXX.XXX-58 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
cível municipal, certidão negativa criminal 
estadual, certidão negativa criminal 
municipal, 

Luiza de Avila Silva 109.XXX.XXX-50 X Proposta desclassificada por 
descumprimento do item 4.3 do edital



Mailson Gustavo Cruz 016.XXX.XXX-05 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: comprovante de 
endereço atualizado, dados bancários, 
certidão negativa criminal municipal, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estadual, certidão negativa de débitos 
fiscais municipal, termo de autorização de 
uso de imagem e voz, formulário de 
contrapartidas, portifólio

Mailton de Jesus Mendes 098.XXX.XXX-52 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
de débitos fiscais estadual (apresentou 
solicitação), certidão negativa de débitos 
fiscais estadual (apresentou solicitação)

Marcio Badu Albricker 101.XXX.XXX-50 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
cível municipal, certidão negativa criminal 
municipal

Maurício da Cunha Paiva 399.XXX.XXX-24 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: documento de 
identidade, CPF, comprovante de 
endereço atualizado, dados bancários, 
certidão negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal, certidão 
negativa de débitos fiscais federal, certidão 
negativa de débitos fiscais municipal, 
formulário de contrapartidas

Mirian Rodrigues Maciel Silva 096.XXX.XXX-39 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste 
edital:certidão negativa de débitos fiscais 
municipal



Patrícia da Cruz 051.XXX.XXX-74 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
certidão negativa criminal federal, certidão 
negativa criminal estadual, certidão 
negativa criminal municipal

Paulo Mauricio Pinto de Matos 047.XXX.XXX-12 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
certidão negativa cível municipal, certidão 
negativa criminal estadual

Rafael de Jesus Rocha 013.XXX.XXX-94 X

Não apresentou recurso. Falta dos 
seguintes documentos: certidão negativa 
cível municipal, certidão negativa criminal 
federal

Rafael Pereira Pinto 116.XXX.XXX-11 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
certidão negativa criminal estadual, 
certidão negativa de débitos fiscais 
estaduais



Rodrigo Eduardo Silva Barbosa 042.XXX.XXX-73 X

Formulário de inscrição (a inscrição na 
bolsa descrita entregue pelo proponente é 
referente ao edital 06), dados da conta 
bancária (proponente apresentou dados de 
conta bancária de um CNPJ e não do CPF 
apresentado). Conforme item 5.13 e 5.14 
do edital 6: não podem ser apresentados 
documentos após o prazo previsto para 
inscrição deste edital: certidão negativa 
cível federal, certidão negativa criminal 
federal, certidão negativa criminal 
estadual, certidão negativa de débitos 
fiscais municipal, contrapartida

Victor Nuno Barbosa Ramos 021.XXX.XXX-65 X

Conforme item 5.13 e 5.14 do edital 6: não 
podem ser apresentados documentos após 
o prazo previsto para inscrição deste edital: 
certidão negativa cível federal, certidão 
negativa criminal federal, certidão negativa 
criminal estadual
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