
 

Inscrição Nome do(a) Candidato(a)
N° do Protocolo 

do Recurso
Parecer Justificativa do Indeferimento

188827 ANDERSON EMILIO CAETANO 11053 INDEFERIDO

O(a) candidato não assinalou o pedido de inscrição como candidato negro durante o período de inscrições. 
Conforme disposto no item 12.17.7, NÃO são passíveis de alteração, após o período de inscrições, as 
escolhas feitas pelo candidato quanto ao cargo, campus, e modalidade de concorrência (AC ou vagas 
reservadas), bem como o CPF cadastrado na solicitação de inscrição.

198177 ANDRÉ SANTOS PEDROSO 11049 INDEFERIDO

O(a) candidato assinalou a opção de concorrer as vagas para negros no formulário de inscrição. Conforme 
disposto no item 12.17.7,  NÃO são passíveis de alteração, após o período de inscrições, as escolhas feitas 
pelo candidato quanto ao cargo, campus, e modalidade de concorrência (AC ou vagas reservadas), bem 
como o CPF cadastrado na solicitação de inscrição.

194922 BARBARA LUIZA FERNANDES SILVA 11059 INDEFERIDO

O(a) candidato deveria gerar a GRU no prazo fixado no Anexo IV do Edital, cuja data limite foi atualizada, 
conforme informativo publicado na Página Oficial do concurso, em 20/08/2021, e reproduzido no  
Comunicado n° 002/2021, de 23/08/2021, publicado no DOU de 24/08/2021 . Não há possibilidade de 
emissão do documento fora do prazo.
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191931 EDILENE DE JESUS SANTOS GRUNER 11071 INDEFERIDO
O prazo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, bem como para interposição de recursos ao 
resultado das solicitações de isenção já encerrou, conforme cronograma contido no  Anexo IV do Edital nº 
60/2021. 

191931 EDILENE DE JESUS SANTOS GRUNER 11072 INDEFERIDO
O prazo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, bem como para interposição de recurso ao resultado 
das solicitações de isenção já encerrou conforme cronograma contido no  Anexo IV do Edital nº 60/2021. 

189249 EUSEBIO SERGIO SILVA SANTOS 11083 INDEFERIDO
O(a) candidato não anexou o Laudo Médico conforme estabelecido no item 6.4 do Edital nº 60/2021. 
Conforme disposto no Edital, o candidato que não enviar o PARECER nos termos estabelecidos na Seção 6 e 
no ANEXO II não poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

197253 GHISENE SANTOS ALECRIM GONÇALVES 11081 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

197633 GUILHERME RODRIGUES SILVA SANTOS 11065 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

194068 JEANE KAREN CARVALHO 11076 INDEFERIDO

Conforme item 12.4 do Edital: o CEFET-MG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no 
que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

192508 MARIA ELZA GOMES BATISTA 11050 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.
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194879 MARISA LUCINDA DO CARMO 11066 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

198772 MAYSA HELENA PEREIRA 11063 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

198267 MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA 11058 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

192890 NICOLLE CRISTINE RIBEIRO RAMALHO 11075 INDEFERIDO
O prazo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, bem como para interposição de recurso ao resultado 
das solicitações de isenção já encerrou conforme cronograma contido no  Anexo IV do Edital nº 60/2021. 

197887 PAULA NOGUEIRA MAIA 11054 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

189339 REJANE BRAGA 11074 INDEFERIDO

Conforme item 12.8 do Edital o pagamento deve ser realizado até a data limite prevista no Anexo IV do 
Edital. Esta data foi atualizada, conforme informativo divulgado  na Página Oficial do concurso, em 
20/08/2021, e reproduzido no Comunicado n° 002/2021, de 23/08/2021, publicado no DOU de 
24/08/2021, tendo o prazo de pagamento encerrado em 24/08/2021. Não há possibilidade de emissão do 
documento fora do prazo.

191752 RONILSON RICHARDSON FRAGOSO DE SOUZA 11070 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.
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191318 ROSARIA PEREIRA SANTOS ALMEIDA 11067 INDEFERIDO

Conforme item 12.4 do Edital: o CEFET-MG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no 
que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

189207 ROSELAINE SILVA QUIRINO 11062 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

192270 ROSILENE SOUZA FERREIRA 11079 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

193392 SARAH CAROLINA PIMENTEL AYGUN 11064 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

197281 SERGIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR 11077 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

188758 SILVANIA SARA FELIPE DE CASTRO 11068 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

190852 SIMONE CRISTINA GOMES DOS SANTOS 11061 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.
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195777 SOFIA HERINGER DA SILVA MATOS 11078 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

197905 TABATHA SODRE DIAS 11057 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

189490 TEREZA ELIZABETH PAULINO BAJUR 11052 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

189028 THADEU SOUZA 11055 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

196434 THALITA FERREIRA DA CRUZ 11060 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

198049 VALLQUIRIA RODRIGUES SILVA SANTOS 11069 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

196739 VÂNIA DUARTE BARBOSA 11082 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.
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188413 VORIA PAES CRUZ 11073 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

197987 WILLIAM QUIRINO DE MORAIS 11056 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.

198045 YAGO DA MATA SILVA 11051 INDEFERIDO
Na lista preliminar de inscritos, divulgada na página oficial do concurso em 27/08/2021, consta a 
homologação da inscrição do(a) candidato(a). Diante disso, verifica-se que não há objeto para análise no 
presente recurso, razão pela qual o mesmo foi o indeferido.
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