
Candidato / CPF Situação:

xxx.xxx.548-80 Desclassificado (possui matrícula na FEV em 2021 ou anterior)

xxx.xxx.948-90 Desclassificado (possui matrícula na FEV em 2021 ou anterior)

xxx.xxx.598-27 Desclassificado (possui matrícula na FEV em 2021 ou anterior)

xxx.xxx.138-79 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.648-81 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.728-21 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.138-03 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.816-61 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.998-30 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.218-20 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.658-60 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.558-17 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.058-65 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.688-94 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.168-40 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.808-50 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.218-42 Desclassificado (nota inferior ao mínimo exigido)

xxx.xxx.758-07 Desclassificado (Nota ENEM não encontrada)

xxx.xxx.165-90 Desclassificado (Nota ENEM não encontrada)

xxx.xxx.028-09 Desclassificado (Nota ENEM não encontrada)

xxx.xxx.198-21 Desclassificado (Nota ENEM não encontrada)

xxx.xxx.188-06
Desclassificado (não comprovou residir em Municípios parceiros conforme Resolução 

FEV Nº02 de 2021 )

xxx.xxx.738-07
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.668-62
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.868-66
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.148-00
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.328-43
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.488-10
Desclassificado (não comprovou residir em Municípios parceiros conforme Resolução 

FEV Nº02 de 2021 )

xxx.xxx.578-70
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.418-75
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.768-32
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.218-79
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.998-57
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.728-66
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.008-45
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)
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xxx.xxx.638-77
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.868-01
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.878-27 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.928-25
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.388-59
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.361,63 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.728-14
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.188-41
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.656-01 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.848-29
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.118-54
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.558-83 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.568-58 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.828-29
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.858-96
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.058-00
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.038-84 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.838-30 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.908-29
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.358-37
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.158-67
Desclassificado (conclusão Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 de 

2021)

xxx.xxx.478-32

Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021) e conclusão do Ensino Médio em desacordo com a 

Resolução FEV Nº12 de 2021

xxx.xxx.858-02
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.958-05
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.116-14 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.548-08
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.188-60
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.998-40 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.404-01 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.108-04
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.918-88
Desclassificado (não comprovou residir em Municípios parceiros conforme Resolução 

FEV Nº02 de 2021 )

xxx.xxx.408-33
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.582-54
Desclassificado em avaliação socioeconômica (renda per capta acima do estabelecido 

na Resolução FEV Nº12 de 2021)

xxx.xxx.858-06
Desclassificado (conclusão do Ensino Médio em desacordo com a Resolução FEV Nº12 

de 2021)

xxx.xxx.098-30 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.048-31 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial

xxx.xxx.829-06 Desclassificado por não comparecer em entrevista presencial


