
MOTIVOS DO INDEFERIMENTO DO CRONOGRAMA DE INSERÇÃO E 

RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (PAES) – 

EDITAL 05/2021 - ABRIL / 2022.2 – MALÊS/BA 

 

Nº MATRÍCULA STATUS MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

1 2020201690 

INDEFERIDO 

4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

2 2018210235 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

3 2019203155 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

4 2021105760 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

5 2020109085 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

6 2020204398 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

7 2020201636 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

8 2021106794 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

9 2021206646 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

10 2020107868 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

11 2020104006 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

12 2018101491 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

13 2020201654 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 



14 2020206258 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

15 2020201592 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

16 2019101511 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

17 2019205679  INDEFERIDO 4. VII) Não fizer parte do público alvo 
especificado no item 1; 

18 2020101013 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

19 2019101807 INDEFERIDO 4.XIV) Não apresentar as comprovações do 
auxílio moradia e/ou do auxílio instalação 

e/ou do auxílio inclusão digital junto à 
COEST/PROPAE até o dia 06/05/2022. 

20 2018105169 INDEFERIDO 4.XIV) Não apresentar as comprovações do 
auxílio moradia e/ou do auxílio instalação 

e/ou do auxílio inclusão digital junto à 
COEST/PROPAE até o dia 06/05/2022. 

21 2020206267 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

22 2021107100 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

23 2019202793 INDEFERIDO  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.: 

24 2018108311 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

25 2021203143 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

26 2018211994 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

27 2021203457 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

28 2021106847  INDEFERIDO 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. 

29 2019205866 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

30 2020106780 INDEFERIDO 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. 

31 2017215380 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

32 2020101096   INDEFERIDO 4.VIII) Possuir renda per capita elevada em 
relação aos/as demais candidatos/as. 

33 2020107465 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

34 2020206329 INDEFERIDO 4. VII) Não fizer parte do público alvo 
especificado no item 1; 

35 2019202425 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

36 2019102081 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

37 2020206356 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

38 2020109924 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

39 2018206143 INDEFERIDO 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. 

40 2020107760 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

41 2019203164 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

42 2021206735 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 



43 2019200690 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

44 2021201078 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

45 2020108041 INDEFERIDO 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. 

46 2021100790 INDEFERIDO  4.VIII) Possuir renda per capita elevada em 
relação aos/as demais candidatos/as. 

47 2020103976 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

48 2021107192 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

49 2018206045 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

50 2020101354 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

51 2021106650 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

52 2020206580 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

53 2020206516 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

54 2021106865 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

55 2021107218 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

56 2019101772  INDEFERIDO 4.XIV) Não apresentar as comprovações do 
auxílio moradia e/ou do auxílio instalação 

e/ou do auxílio inclusão digital junto à 
COEST/PROPAE até o dia 06/05/2022. 

57 2021203439 INDEFERIDO 4. II) Não tiver anexado a documentação 

exigida ou a tiver anexado de forma 

incompleta na fase da inscrição: 

                                                                São Francisco do Conde, 04 de julho de 2022. 


