
RESULTADO DOS INDEFERIDOS DO CRONOGRAMA DE RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 

ESTUDANTE (PAES) - JANEIRO / 2022.1 – MALÊS/BA 

Nº 

NOME 
 

MOTIVO DO INDEFERIMENTO - EDITAL 

1 ADRIANE RAMOS MENEZES 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

2 AISLAN CASAIS DOS SANTOS  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

3 AMANDA DOS SANTOS SOUSA 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

4 ANA BEATRIZ PRAZERES PEREIRA 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

5 ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

6 ANGELA VIEIRA NANQUE 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

7 ANNALUA SAMPAIO SANTOS DE SANTANA  4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

8 BRUNO MIRANDA CALAZANS  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

9 CAMILA DOS SANTOS FREITAS  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

10 DHEISON CONCEIÇÃO LOPES DA PAIXÃO 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

11 ÉRICA PAULA DE VASCONCELOS DOS SANTOS  4. XVIII) Não cumprimento das condições e exigências estabelecidas no art. 19, inciso II e/ou III, da Resolução Ad. 
Referendum Consuni/Unilab, n° 31, de 30 de julho de 2021; 

12 EUCLIDES VICTORINO SILVA AFONSO  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

13 FELIPE GOMES DE JESUS LINO 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

14 HOMEM MATCHO GUILHERME MUSTASSE 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

15 HORÁCIO PANZO MUENZE CABACO 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

16 INGREDE FABIANE BERNARDO DA CONCEIÇÃO  4. XVIII) Não cumprimento das condições e exigências estabelecidas no art. 19, inciso V, da Resolução Ad. Referendum 
Consuni/Unilab, n° 31, de 30 de julho de 2021; 

17 IVONE BALACK  4. XIV) Apresentar pendências nas comprovações do auxílio moradia e/ou do auxílio instalação e/ou do auxílio inclusão 
digital junto à COEST/PROPAE; 



18 LUDYMILA RITA RODRIGUES DA SILVA  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

19 MAMADU BACIRO BALDÉ 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

20 MANUEL PAULO BENGUI 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

21 MARCOS NUNES JÚNIOR  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

22 MARIA FERNANDA PORTUGAL DOS SANTOS 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

23 NTU  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

24 ROSANA DA CRUZ SÁ BARRETO 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

25 ROSEMEIRE DE ALMEIDA 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

26 RUI CAMOXI JORGE MACUPA  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

27 SAMARA PIRES SANTOS 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

28 SHEILA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

29 SILVIA HELENA CHAGAS SANTOS  4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

30 SIMÃO TAMBÁ QUADÉ 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

31 SUELEN GOMES DAS NEVES 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

32 SUSANA DA SILVA REZENDE  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

33 TAILANA NOGUEIRA PEREIRA 4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

34 TALES MUNIZ SILVA 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

35 TAYLA BANDEIRA CARIBÉ 4. VII) Não fizer parte do público alvo especificado no item 1; 

36 THIAGO LIMA DE JESUS EVANGELISTA  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

37 VIVAZ  4. II) Não tiver anexado a documentação exigida ou a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição; 

38 YURAN FERNANDES DOMINGOS SANTANA           4. VIII) Estar com status de matrícula cancelado/trancado/formado/concluído. 

                                                                                                                     

                                                                São Francisco do Conde, 28 de março de 2022. 


