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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

UNIVERSITÁRIO DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

(PEUD/MPPE) 

 

 O IGDRH torna público o Resultado da Análise de Solicitações de Isenção de Taxa feitas no período 

de 13/09 a 16/09, nos conformes do Capítulo V do Edital de Abertura do Processo de Seleção Pública. 

 

1. Para verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato que solicitou a isenção do valor 

da taxa de inscrição o IGDRH consultou o órgão gestor do CadÚnico. Não foram aceitos NIS (Número de 

Identificação Social): 

a. Que não estiverem no nome do candidato à vaga, mesmo que dentro da renda per capita familiar 

dentro do perfil; 

b. Com status inválido e/ou excluído na base de dados do CadÚnico; 

c. Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do perfil. 

2. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no 

endereço eletrônico http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/257, acessar em sua 

página exclusiva até o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o 

pagamento da taxa.  

3. O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato de acessar 

em sua página exclusiva o seu boleto no endereço eletrônico 

http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/257, bem como acompanhar o status de sua 

inscrição.  

4. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status de sua 

inscrição e aguardar a Convocação para Prova Objetiva. 

5. A interposição de recursos contra o resultado da análise de solicitação de isenção de taxa poderá ser feita 

nos dias 26 e 27 de setembro de 2016. 

6. O Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de Taxa consta no Anexo I, deste Edital, em ordem 

alfabética. 

7. O Resultado da Análise da Solicitação de Isenção de Taxa publicado dia 12 de agosto de 2016 

permanece inalterado. 

 

 Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital do Processo de Seleção Pública que 

será publicado no endereço eletrônico http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/257. 

 

Recife, 23 de setembro de 2016. 

IGDRH 
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RESULTADO DA ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA 

 

Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

2016918349 ALBERTO MATIAS GOMES Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

2016918318 ALUIZIO AUGUSTO RODRIGUES JUNIOR Indeferido 
O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do Cadastro Único, de 
acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
- (NIS não cadastrado) 

2016918272 ANIELE RENATA GOMES FERREIRA Deferido   

2016918327 BRENNO DIEGO FERREIRA BARBOSA Deferido   

2016918247 CLAUDIO DO CARMO NUNES Deferido   

2016918338 GEDILSON SOARES GOMES Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único como 
inválido, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (NIS inválido) 

2016918345 GESILY QUEREN COSTA ALVES Indeferido 
O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do Cadastro Único, de 
acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
- (NIS não cadastrado) 

2016918290 GISELY BISPO DA SILVA Indeferido 
O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do Cadastro Único, de 
acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
- (NIS não cadastrado) 

2016918274 ISOLDA STEFFANYALMEIDA RIBEIRO Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

2016918236 JACYRA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA Deferido   

2016918258 JAMYRIS MENEZES DA SILVA Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 



 

IGDRH                                                                                                                3 | P á g i n a  

Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

2016918334 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

2016918291 JOANNA PAULA SILVA Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único como 
excluído, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (NIS excluído) 

2016918329 JOSE DANIEL CAXIAS DE SANTANA Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único como 
excluído, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (NIS excluído) 

2016918343 KAREN FERNANDA BARBOSA PORTO SIMOES LEITE Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único como 
inválido, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (NIS inválido) 

2016918234 LARISSA RAMOS DOS SANTOS Deferido   

2016918241 LETRUSKA RAYANE FARIAS PRUDENCIO DOS SANTOS Deferido   

2016918348 LUCAS MATEUS OLIVEIRA DOS REIS Deferido   

2016918248 LUCIANO PIRES DE ARRUDA Deferido   

2016918344 LUIS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Deferido   

2016918266 MARCELO DA SILVA Deferido   

2016918263 MARCOS ANTONIO DOMINGOS DIAS JUNIOR Deferido   

2016918285 MARCOS DANILO VASCONCELLOS DOS SANTOS Deferido   

2016918370 MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES DA SILVA Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único como 
inválido, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (NIS inválido) 

2016918255 MARIA ISABELLA BRANDAO CAPELLA FELIX Deferido   

2016918276 MAYLSON CARLOS FREITAS DO CARMO Indeferido 
O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do Cadastro Único, de 
acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
- (NIS não cadastrado) 

2016918295 NAFTALI DE LIRA PEREIRA Indeferido 
O Cadastro da família a qual pertence o candidato não é atualizado há, pelo menos, 48 
meses, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (Cadastro desatualizado) 
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Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

2016918314 RAISSA LUIZA DE FRANCA Deferido   

2016918242 RISSA NADINE BARBOSA FERREIRA Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

2016918324 ROGERIO LUIZ MOURA PERAZZO JUNIOR Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

2016918317 SUZANA MARIA DA COSTA Deferido   

2016918275 THALES VILELA PEREIRA MANSO Indeferido 
O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do Cadastro Único, de 
acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
- (NIS não cadastrado) 

2016918271 THAMYRES FARIAS DE SANTANA Indeferido 
O Cadastro da família a qual pertence o candidato não é atualizado há, pelo menos, 48 
meses, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. - (Cadastro desatualizado) 

2016918256 THAYNA RAYANE MARQUES DOS SANTOS Indeferido 
O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém 
não pertence a pessoa informada, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não é o da pessoa informada) 

 


