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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-SP 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-SP 

 

PROCESSO SELETIVO 005 / 2016 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA ESTAGIÁRIOS (PDE) SESI-SP E SENAI-SP 
 

A CKM SERVIÇOS TORNA PÚBLICO o Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de Taxa, conforme 

do capítulo VII do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

 

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

valor da taxa de inscrição o CKM Serviços consultou o órgão gestor do CadÚnico. Não foram aceitos 

NIS (Número de Identificação Social): 

a) Que não estavam em 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 seu login no endereço eletrônico 

http://makiyama.net.br/SESISENAI_CKM/Home/DetalhesConcurso/280, 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://makiyama.net.br/SESISENAI_CKM/Home/DetalhesConcurso/280, 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 04 e 05 de novembro de 2016. 

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

de número de inscrição. 

 

Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será 

publicado na íntegra no(s) site(s) http://makiyama.net.br/SESISENAI_CKM/Home/DetalhesConcurso/280 e  

https://curriculo.sesisenaisp.org.br. 

São Paulo, 03 de novembro de 2016. 

CKM SERVIÇOS 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
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ANEXO ÚNICO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA 

Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

20161028045 
ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES 
DA SILVA 

DEFERIDO   

20161027865 ALESSANDRO DE DEUS SILVEIRA 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) 

20161027866 ALESSANDRO DE DEUS SILVEIRA 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) 

20161027867 ALESSANDRO DE DEUS SILVEIRA 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) 

20161028358 ALEX SILVA DE OLIVEIRA DEFERIDO   

20161028234 
ALEXANDRE MATEUS ARAUJO 
SANTOS 

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) 

20161028355 ANA BEATRIZ DOS SANTOS INDEFERIDO O número de NIS não foi informado 

20161028294 ANA CLÁUDIA DE MORAIS RODRIGUES 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) 

20161027937 
ANGÉLICA CÂMARA FIGUEIREDO 
SANTOS 

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) 

20161027881 CLEBER PEREIRA BATISTA DEFERIDO   

20161028335 DANIELE DE ALMEIDA LUNA 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) 

20161028139 DANIELE PINTO 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) 

20161028062 ELAINE PONTES DE SOUSA DEFERIDO   

20161028117 ELIANE KATO FERREIRA 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) 
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Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

20161028186 ELISABETE SOUZA BOMFIM CABRAL 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) 

20161028342 FELIPE OLIVEIRA BARBOSA DEFERIDO   

20161027984 FLAVIANE ALVES DOS SANTOS 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) 

20161027994 FRANKLIN WESLEY ALVES 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) 

20161028280 GLEISY DOS SANTOS MARCACCINI 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) 

20161028196 IGOR LIMA GOMES 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) 

20161028272 INGRID LAISA RAIMUNDO 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) 

20161027950 JULIANA OLIVEIRA DE CAMARGO 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) 

20161028041 KARINA RAMOS 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) 

20161027912 
KASSIA TAMARA DOS SANTOS 
TANAKA 

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) 

20161027985 KELLY CRISTINA DA SILVA TRAJANO DEFERIDO   

20161028040 
KESLY IRACEMA OLIVEIRA PEREIRA 
DA SILVA 

INDEFERIDO 

O número do NIS informado foi identificado na base de dados do Cadastro Único , 
porém com renda per capita familiar fora do perfil, de acordo com as informações do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS com renda per 
capita fora do perfil) 

20161028383 
KYSLENE BOAVENTURA DOS SANTOS 
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) 
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Nº de 
Identificação 

Nome Decisão Fundamentação 

20161028316 LUIZA DE MACEDO FARIAS DEFERIDO   

20161027998 MARCEL AURELIO CASAGRANDE 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) 

20161028046 MARCELO SIMÕES COSTA 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) 

20161028223 MARIA CHAVES LIMA VIEIRA 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) 

20161028379 MARIA TACIANE PEREIRA BARBOSA 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) 

20161027917 
MARINA SABINO RODRIGUES DE 
SOUZA 

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) 

20161027956 MIHELE SOARES COIMBRA MACEDO 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) 

20161028359 MOABE GUIMARÃES SANTOS DEFERIDO   

20161028380 PAULA BOAVENTURA DE SOUZA 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) 

20161028302 ROSANA PARRAS MACHADO 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) 

20161028198 SUÉLY HONORATO DOS SANTOS DEFERIDO   

20161028161 
WASHNGTON DOS SANTOS 
HERNANDES 

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) 

 


