
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
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202.2 - SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) - PMES - ESPIRITO SANTO

NOME INSCRIÇÃO NIS

ACACIO DOMIGOS DE SOUZA JUNIOR  2280002052  16020598862 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ADAILTON SANTOS DE JESUS  2280016461  00003627169 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ADENILSO ALVES PEREIRA  2280013601  15005454730 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ADENISSON LACERDA DE SOUZA  2280004004  00007759905 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ADENISSON LACERDA DE SOUZA  2280005508  20135875905 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ADENISSON LACERDA DE SOUZA  2280004306  00007759955 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ADRIANO APARECIDO SANTEAGO DE SOUZA  2280002070  20730915454 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ADRIANO MAFRA DE CARVALHO  2280009646  16019070612 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ADRIANO VENTURA DOS SANTOS  2280011465  13253236624 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ADRIEL GOZER OST  2280017062  13141216621 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ADRIELY RODRIGUES PELISSARI  2280010624  05256798804 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

AGMAELLY BARCELLOS SANTANA  2280002142  13117182542 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AILTON CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR  2280003474  13143039565 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AISLAN NOGUEIRA DE SOUZA  2280001064  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALAN ALEFI DE SOUZA COELHO  2280020988  20451456380 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALAN PINHEIRO FRANCO  2280014852  16014667890 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ALAN SIMÕES BARBOSA  2280015302  16163421221 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALDENIR CORREA MONTEIRO  2280001241  04672853730 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA  2280005897  16001709603 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALESSANDRA ERNESTO XAVIER  2280012926  11691349113 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALESSANDRA LUZ FERREIRA  2280015461  02038458597 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA  2280010215  16090379744 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALESSANDRO LINHARES MARTINS  2280016124  20175787195 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALESSANDRO SANTANA GERALDINO  2280015924  16114742460 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALEXANDRE PORTES DO NASCIMENTO  2280002149  20634825881 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ALEXANDRE SANTOS CASTRO  2280014681  05173175672 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALEXSADRA LUCAS FILIPE  2280015808  21265947327 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ALEXSANDER ANDRADE FRAGA  2280010256  20175241826 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALEXSANDRO RICARDO DOS SANTOS  2280019420  16151122896 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALEX SANDRO SOLTEIRO OLIVEIRA  2280003340  16168751816 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ALEXSSANDRO AMORIM PALMEIRA  2280005013  20483720784 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALICE MORAIS GUIMARÃES  2280004260  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALINE FERNANDA DA SILVA RANGEL  2280009696  16021803672 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALINE GABRIELLI LOPES STORCK  2280016165  20113663689 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ALINE JESUS DE SOUSA COELHO  2280001136  20451458464 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ALISSON FERNANDO FILGUEIRAS DOS SANTOS  2280021094  20418563169 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALLAN PARDIM ALVES  2280010319  00003652244 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ALLYSSON ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS SEGOVIA  2280004134  16154734868 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ALOISIO CALATRONE DOS SANTOS FILHO  2280016125  16020635806 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

AMANDA ALVES AQUINO  2280011455  16435740780 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

AMANDA CRISTINA CASSIANO VENANCIO  2280012172  17398954794 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

AMANDA DE PAULO SILVA  2280001650  21237906751 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AMANDA DE SOUZA  2280017416  16008785089 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AMANDA RODRIGUES RANGEL  2280010238  20679131285 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

AMOS DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR  2280000834  20175197932 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ANA CAROLINA GOMES PEREIRA DA SILVA  2280003718  04898243908 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ANA CAROLINA LIMA AMBRÓSIO WESTPHAL  2280016966  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ANA CAROLINE NUNES OLIVEIRA NOBRES  2280007962  00002264104 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ANAILTON DE JESUS CONCEIÇÃO  2280008754  21205918541 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANA KAROLINE LIMA DE ANDRADE  2280017074  21034917929 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANANDA SMARZARO VASCONCELOS  2280014737  26719958095 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA  2280010427  16149933389 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ANA PAULA RABELLO FERNANDES  2280002767  20174929875 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDERSON DE OLIVEIRA MERLO  2280019250  16126490232 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDERSON DE SANTANA MENEZES  2280006754  21059834601 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDRE FELIPE CAVALCANTI DE SOUZA  2280017219  20649333629 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA  2280004858  13418597423 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDRE MINELVINO DA PENHA DOLABELLA  2280020768  20747585797 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDREY BRAGA NASCIMENTO  2280008962  16035938036 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANDRIELLE MUNIZ ALVES  2280017228  04899238878 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ANILTON BATISTA DA SILVA  2280010331  16138527047 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ANTOIO ROMUALDO NETO  2280007895  20772413821 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ANTONIO MARCIO DE SOUZA SANTOS CEBIN  2280009962  20175698109 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ANTONIO MARCOS AZEVEDO RODRIGUES  2280014173  20747412876 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ARIANA DA SILVA PIMENTA  2280007165  02641492037 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ARONI COUTINHO  2280018285  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ARTHUR TERRA SILVA  2280017120  20772577093 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AUGUSTO CESAR BRAGA RAMOS  2280013860  14132045273 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

AUGUSTO LUCAS DO AMARAL ARAUJO  2280013931  16149807593 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BARBARA GAYGHER MARTINS  2280006329  13349306275 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BARBARA MENDES CAVASSANI  2280001228  20402925216 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BERNARDO LOUZADA LOPES MANHAES  2280010905  20747424017 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BERNARDO MADERIA DA SILVA  2280011421  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BIANKA APARECIDA DELMASCHIO  2280018641  21286084379 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BRENIELLY NASCIMENTO SANTANA  2280020718  20747656732 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BRUNA BARBOZA BARCELLOS  2280020614  02074480168 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BRUNA RAFAELA FERNANDES SOARES  2280011619  16103758802 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BRUNA SOARES DE JESUS  2280019184  09365523796 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BRUNO ALVES DA SILVA  2280018141  20684210651 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BRUNO DIAS DA SILVA  2280021385  16027898292 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

BRUNO EDUARDO SILVA GONÇALVES  2280016490  13027769293 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

BRUNO GONÇALVES CARVALHEDO DE ARAUJO  2280010178  16030260155 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

BRUNO MARTINS EUZÉBIO  2280008804  20032691828 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

BRUNO PEREIRA COSTA  2280008105  20648894260 
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MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

BRUNO PIÃO NOBRE  2280004718  00000001077 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BRUNO ROCHA POLITO  2280007058  00009262519 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

BRUNO WESLEY NASCIMENTO MARTINS  2280012771  00003404657 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CAIO OTÁVIO ALVES DA SILVA  2280018090  15130318041 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CAMILA LEAL DA FRAGA  2280016065  12313211101 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

CAMILO SCHIMITBERGUE  2280003341  16233281955 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CANIDIS DA SILVA QUINTINO  2280006278  16178921080 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

CARILAN ROSA REINALDO  2280002462  16178930651 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CARINE NUNES SANTOS  2280003212  00000001012 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CARLOS BATISTA VALANDRO  2280021671  16182562987 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS CÉZAR TEIXEIRA JÚNIOR  2280012626  20074611555 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS DE OLIVEIRA SCAMPARLE  2280021678  16323346908 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS EDUARDO DE SOUZA FREITAS  2280015537  20190574539 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS HENRIQUE ALMEIDA REIS  2280013511  16435646989 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS HENRIQUE NEVES DE MIRANDA  2280020753  01638282076 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CARLOS HENRIQUE TRANCOSO  2280006439  13236523602 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS  2280016599  16467660367 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

CARLOS VINICIUS DE AZEVEDO PEREIRA  2280017100  21055296532 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CARLOS VINÍCIUS REIS  2280016060  16204412370 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CAROLINA AMBROZIM LOPES MONTEIRO  2280006195  12960678291 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

CAROLINE FRANCO DOS SANTOS  2280008482  21289337316 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CAROLINNY DE OLIVEIRA MACHADO  2280010380  13300080605 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

CÁSSIO DA SILVA CALDEIRA  2280002359  16234715371 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

CATIANA DE JESUS FERREIRA  2280003990  22824097948 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

CESAR ALVES DA SILVA  2280011491  16059066624 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

CHARLES ALVARENGA ADRIANO  2280012975  21293290787 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

CHARLES DUARTE DOS SANTOS  2280007247  16590332069 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CHARLES RICHELLI JECKEL HERMES  2280007179  20030324577 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CHRISTOFFER NOBERTO PIRES  2280017282  16458996641 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

CÍNTIA DO COUTO MACIEL  2280021345  21289026108 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CLAUDIA APARECIDA KROSCOP DIAS  2280014992  20081140031 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CLAUDIANE GONÇALVES RAMALHO ALVES  2280016632  20381671644 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CLEBER DA COSTA DOS SANTOS  2280014748  16177475052 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CLEILTON SOUZA CARLOS  2280007944  16196027558 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

CLEITON SCALZER DE CASTRO  2280004176  21000687866 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

CLENIO FRANCISCO DOS SANTOS  2280008729  10108685608 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CRISTIANE DOS SANTOS SURIANO  2280021514  00000001086 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CRISTIANO BARBOZA MONTEIRO  2280018468  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

CRSITOVAO VIEIRA DE CASTRO NETO  2280012806  16420361282 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

DAIANA MACIEL CHAGAS  2280021585  20353152085 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DAIANE ZAHN MARCELLINO  2280014796  20048217667 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DAIANY KILL KRAUSE  2280006045  15010587273 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DAÍSE CAROLINA DO PRADO SONEGHETTI  2280012828  21281308678 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DALILA BOURGUIGNON ALVES  2280012385  20699145832 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DANIEL DOS SANTOS SÁ  2280014904  00000000000 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DANIELE SENA RODRIGUES  2280003206  21289055906 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DANIEL FERREIRA  DE SOUZA  2280016376  16461110454 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DANIELI REIS NASCIMENTO  2280013900  19041476965 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DANIEL JESUS DOS SANTOS  2280017971  21223399747 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

DANIEL LUIZ FIOROTTI  2280013675  20032698229 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DANIEL SANTOS CAMPOS  2280009297  14397379277 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DANILLO MIRANDA DANTAS  2280003156  12974243713 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DANUBIA DE MELO OLIVEIRA  2280015987  16136368067 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DAVID BRENNO DOS SANTOS CAVALCANTE  2280008851  00000000003 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DAVI REGE PINTO  2280010211  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DAVY DO NASCIMENTO AMARAL  2280019414  16093012329 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DAYANE ALVES DA SILVA  2280013812  16036264527 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DAYANE DE OLIVEIRA RIGUETTI NEIMEIG  2280009417  16169584794 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DAYANE SALES LOPES  2280010777  11628407209 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DEBORA NASCIMENTO MOULIN  2280000487  20135558063 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DEISIANE ELIZIARIO DE SOUSA  2280011867  16023597115 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DELIMAR RAMOS RIBET  2280012159  16002167685 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

DENZELL ANDRE DE SOUZA BARBOSA  2280002239  21284473238 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DEYSE MACHADO FONSECA  2280017457  16023597905 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DEYVID SERGIO MACHADO CLAUDINO  2280004356  20667765136 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DHYOGO SANTIAGO CONCEIÇÃO  2280021713  12292401039 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DIANA GRIFFO RANGEL DOS SANTOS  2280000652  20174969125 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DIEGO DA ROCHA RIBEIRO  2280007766  21041266199 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DIEGO DELFINO DOS SANTOS  2280015456  00001613255 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

DIEGO NUNES DE JESUS  2280011049  16124705401 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

DIEGO SANTIAGO CONCEIÇÃO  2280021621  12292401039 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

DILMA AMORIM DE FEITAS  2280016892  21284269789 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DIOGO FALCÃO ROSA  2280005996  16003778564 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

DIONE FERREIRA ALVES  2280019331  13284263291 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

DOUGLAS ALVES DA SILVA  2280015094  16036465379 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DOUGLAS SANTANA HIRLE  2280008748  16016451038 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

DRIELLY CORRÊA BELTRAME  2280019503  13879732271 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EDERLAN DE BRITO SANTOS  2280016177  13114417603 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EDGAR SANTOS ANDRADE NETO  2280008555  20032299847 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

EDILSON VIEIRA DOS SANTOS  2280014537  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EDRIELLE LOPES MORAIS JOBRAN  2280007779  16019655920 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

EDSON DA SILVA POCIDONIO  2280018755  16125752445 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EDUARDO AUGUSTO VERTUANI DE OLIVEIRA  2280013027  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA  2280006263  16024239336 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

EDUARDO BERNARDINO RODRIGUES  2280018554  20165649962 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EDUARDO JUNIOR SILVA DE AZEVEDO  2280009579  16032381332 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

EDUARDO SANTOS NASCIMENTO  2280004158  13059319293 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EDVAN DOS SANTOS MONFARDINI SCHAIDE  2280016219  13376122279 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ELDINEI TAVARES RENES  2280018381  20732890742 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ELIARA JARDIM  2280006653  13262912564 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ELIEL ESDRAS DOS SANTOS GOUDARD  2280010365  13032133547 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ELINARA MAGNAGO  2280018541  16020954979 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ELIONAI DA SILVA VIEIRA  2280004926  05248407338 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ELIZANE SILVA GUIMARAES  2280010513  16015602121 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ELOI MEIRA DOS SANTOS  2280016168  04813096085 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ELVIS ASSUNÇÃO NEVES  2280011931  20367935893 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

ELVIS DE SA COSTA MOREIRA  2280016900  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EMERSON LUCAS LOPES DA SILVA  2280013316  00000000008 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EMILIE MARTINS DE FREITAS  2280003678  16121913917 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EMILLY GONÇALVES DA SILVA  2280015191  00000000004 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ERIC CARVALHO FERREIRA  2280016318  12500402896 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ERICK HERBERT NASCIMENTO SANTAANA  2280008140  00001953344 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ERIKSON WANDERLEY FARIAS DOS SANTOS  2280020520  13071513279 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ERIVELTON SOUZA FERNANDES  2280005974  20032758183 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ERLAN SILVÉRIO DA CONCEIÇÃO  2280013515  00000000001 

Página 13 de 271



MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ERNESTO PASSOS PINHEIRO FILHO  2280007389  20761686317 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ESTEFANIA VIANA LIMA  2280000447  14499498275 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

ESTEVAO JORDAN MARTINS  2280005889  00162293708 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ESTHER CARVALHO DOS SANTOS  2280013680  20760944061 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EULER FERNANDES MATOS E SOUZA  2280006594  20100490522 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EVANDRO NASCIMENTO DE SOUZA  2280008437  20747673858 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EVANILSON RODRIGUES DA SILVA  2280003636  21260764291 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EVERTON ERICK DE SOUZA DIAS  2280013413  16142445696 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

EWERLAYNE ANDREATTA JOVELINO  2280019418  16099599267 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

EWERTON DE CARVALHO MOTA  2280015629  13302834623 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

EWERTON DE JESUS MORAES  2280005403  17262387766 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA  2280015634  16194526220 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FABIANA ULIANA DIAS  2280013524  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

FABIO SANTOS SOUSA  2280018123  13148117297 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

FABRICIO BASTOS DE ALMEIDA  2280012895  16087081985 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

FABRÍCIO CLAUDIO COELHO  2280009758  16102767101 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

FABRICIO SILVA DOS SANTOS  2280014736  00004661443 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FABRICIO SILVA NASCIMENTO  2280017651  19045212814 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

FANUEL CARVALHO PIRES  2280018886  16016730581 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FELIPE BOLDRINI MIRANDA  2280012050  20086836816 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA  2280013349  16022544956 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FELIPE MIRANDA FERREIRA  2280021089  04452439101 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

FELIX LUAN SILVA SANTOS  2280010114  20106161959 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

FELIX TESCH FRANCISCO  2280006266  16059992766 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

FERNANDA DA SILVA  2280009038  20135765743 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FERNANDO DA SILVA COLLETI  2280005053  16014605445 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FERNANDO HENRIQUE AGOSTINI  2280015985  20995392034 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FERNANDO POSSATI DE SOUSA  2280014387  16259474173 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FILIPE CORRÊA LOURENÇO CUSSAT  2280018909  21035263434 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FILIPE ROSA SILVA  2280010271  20175051768 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FILLIPE DE ANDRADE DALLAPICOLA  2280008746  20175216570 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FLÁVIA DA COSTA SANTANA  2280012917  15351523276 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FLAVIA IRIS SOUZA GONÇALVES GUEDES  2280006668  16221127999 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

FLAVIANA PEREIRA MONTEIRO  2280014716  15694228271 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FLAVIANE MENDES DA CRUZ  2280013271  16190914390 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FRANCEL SILVA DO NASCIMENTO  2280021289  16421115587 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

FRANCIANO CORREIA PEREIRA  2280013881  16619864512 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

FRANK DINIZ SILVA  2280000280  01627474860 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FRANKLIN COUTINHO NETO  2280021683  20747951386 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FRANKLIN DA SILVA GUIMARÃES  2280015854  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

FRANKLIN WILIAM FERREIRA COSTA  2280009157  20682180321 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

FREDERICO MELLO MARIA  2280019007  01618547113 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

FREDERICO MELLO MARIA  2280019003  16185471613 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIELA AGNES DOS SANTOS  2280005690  02008261738 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GABRIEL ALBERTO PRECIOSO  2280021841  16247243880 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIELA SANTOS FERNANDES  2280001948  20771174742 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIEL DE SOUZA AVELAR DA SILVA  2280016228  02073662094 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GABRIEL FORTUNA BATISTA DA SILVA  2280005299  20428995335 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIEL GOMES  DOS SANTOS OLIVEIRA  2280015580  16314588392 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIELI COUTINHO GOMES  2280002636  21034715536 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIEL OLIVEIRA WAGMAKER  2280018924  12104776572 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GABRIEL PIMENTEL DAKOUR  2280009024  02040542028 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GABRIEL PUPPIN  2280005771  20748107112 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

GABRIEL SOARES LIMA  2280009755  16198520375 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIEL VANELI VILELA  2280013826  16193500198 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GABRIELY GALVÃO DE LUCAS  2280004066  23827964101 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GEANE BARBOZA DO CARMO  2280018150  20479366505 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GEANE SOARES DE JESUS LACERDA  2280018491  16181965743 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GEISEANE SOUZA DA SILVA  2280003939  16238142716 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GEISLA LOPES BARBOSA  2280001785  20032638706 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GELSON ALVES MONTEIRO JUNIOR  2280015214  16321823415 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GENAINE LENA DE ANDRADE  2280005850  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GENEUZA FERREIRA RODRIGUES  2280011830  00000000008 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GENEUZA FERREIRA RODRIGUES  2280013984  00000000008 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GENEUZA FERREIRA RODRIGUES  2280016906  00008493066 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GENIVAN ROCHA DOS SANTOS  2280020906  20639936975 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

GEOVANNA DE JESUS CARRACA GUIMARÃES  2280006390  21289236323 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GÉSSICA BIS ARAÚJO  2280002603  16192148245 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GESSICA MAYAN NEVES SANTOS LYRIO  2280008223  12196107133 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GILSON VIANA NETO  2280015600  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GISELLI PIRES DE OLIVEIRA CIPRIANO  2280017027  16184154371 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GIULIA SANTOS DE FRANÇA  2280020486  22013262530 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GIZELLA FERNANDES OLIVEIRA  2280017858  21281308112 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GLEISON EVANGELISTA ARAUJO  2280019296  01309820586 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GRAZIELLE RIBEIRO ANDRADE  2280008755  13343119295 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GUILBERT DA SILVA OLIVEIRA  2280021271  20175372092 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GUILHERME AFONSO CHAGAS  2280018504  20655627485 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

GUILHERME CAITANO FONSECA  2280000958  16275391937 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

GUILHERME HENRIQUE VELTIM GOMES  2280013653  12222524727 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GUSTAVO CRUZ DE ALMEIDA  2280015679  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GUSTAVO FONSECA ASSIS  2280021492  16189747354 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

GUSTAVO GONÇALVES VIANA  2280012335  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

GUSTAVO MARTIS RODRIGUES  2280005636  20348678007 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

GUTEMBERG SANTOS DA SILVA  2280015666  16258886566 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

HALICE CORREA OLIVEIRA  2280006218  16120422472 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HARLES DE JESUS TIAGO  2280014445  16470414703 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

HARRISON BOENO STAFANATO  2280015252  20451172757 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HELBERT VENANCIO SANTOS  2280021694  13376954299 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

HELBERT VENANCIO SANTOS  2280016904  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

HELERSON SOARES DA SILVA  2280013162  16737691146 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HELLEN LUIZA CONCEIÇÃO AMBROSIO  2280003556  20112940107 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HEMELLY DA SILVA SPADETO  2280009280  16141604987 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HEMERSON LEITE AMORIM  2280018385  16112839033 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

HENRIQUE LIMA SAAR  2280014862  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

HENRIQUE LIMA SAAR  2280014896  20451076936 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HERBERT NASCIMENTO AGUIAR  2280006361  13340989299 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HERCULES DE SOUZA ALFREDO MARIANO  2280006739  20174959634 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

HIGOR DE ASSIS NUNES  2280018065  23781606399 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

HIGOR GUIMARAES BRANDAO RANGEL  2280008946  20175698168 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HILDA ZINDOCA PISSARRA NETA  2280004205  16242830737 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

HOSSEM SALLEM MIGUEL ALCHAAR JUNIOR  2280006170  20142780361 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

HYSLANE RANGEL  2280009810  16579436787 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

IAGO WOLFF BREMER  2280005310  21045958914 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

IBRAHIN PUPPIN  2280015794  21281223176 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

IGOR MAIA VIANA  2280021606  14874550874 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

IGOR PACHECO PINZEGTHER  2280005743  20059994554 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

IGOR RIBEIRO DE MELO  2280001246  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

INGRID KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA  2280015104  16206403646 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

INGRID OLIVEIRA DE JESUS LIRO  2280004683  16202852330 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA  2280016879  20451244456 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ISABELLY DA CONCEIÇÃO DE BESSA  2280012152  00000001077 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ISAIAS PASSOS CRUZ  2280018735  20604005908 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ISRAEL OLIVEIRA DE JESUS  2280006772  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

IVO PIRES DE BARROS  2280001683  16265063643 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

IVO ZAMBONI C DE SOUZA  2280019504  20451039240 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

IZADORA LACERA GUERRA  2280001904  16219257066 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JACKSON MIKAEL MACHADO  2280006854  16227772284 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JACKSON SOARES DE OLIVEIRA  2280005652  20309494375 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JADDER BENTO DA COSTA AQUINO  2280007019  12371118216 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JAIANY PEREIRA  2280011917  20094693565 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JAMIELLY PEREIRA COUTO BONFÁ  2280004899  23813346699 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JAMILE OLIVEIRA SANTOS  2280015626  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JANE ROBERTA LOOSE FIOROTTI  2280009707  20407304392 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JANYNE FERREIRA NETO  2280014100  16191197347 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JAQUELINE DE OLIVEIRA FLORINDO SOARES  2280017948  20655625113 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JAQUELINE SIQUEIRA DA MOTTA  2280017685  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JARDEL GOMES MONTEIRO  2280015405  16141194800 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JAYNE FERREIRA DE OLIVEIRA  2280012328  16223803460 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JEAN LUCAS DE MELO  2280010173  16221522804 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JEAN PAULO FRANÇA DE SÁ  2280015725  12380591379 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JEDERSON SIMOES DOS REIS  2280006902  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JEFERSON DA SILVA LOUREIRO  2280021269  16202865238 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JEFFERSON DIAS FERREIRA  2280013462  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JEFFERSON DOURADO GRISANTE  2280004474  20360149906 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JENNIFER DOS REIS CABRAL  2280005721  20306589162 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JENNYFER SILVA ALMEIDA  2280011527  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JEORSAFA ALVES PEDRO  2280012784  12769686293 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JEORSAFA ALVES PEDRO  2280013350  16210919740 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP  2280021159  00007156148 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JESIANE TRARBACH STEIN  2280012799  20451289662 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÉSSICA DIAS GOMES  2280004045  00005042367 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JÉSSICA FEITOSA GOMES  2280013058  21034596383 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÉSSICA GOMES RIBEIRO  2280008054  16184190386 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JÉSSICA MAPELLI MARTINS  2280010482  15587137272 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÉSSICA MUNIZ DOS SANTOS  2280017928  02066775168 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JÉSSICA OLIVEIRA RODRIGUES  2280011411  16245710384 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÉSSICA PEREIRA DA SILVA  2280010692  16230390400 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JESSICA SANTOS NEVES  2280000737  12437993926 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JESSICA SANTOS NEVES  2280005717  00000000006 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JESSIKA MATOS DA ROCHA  2280004355  20307300085 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JESSYKA RODRIGUES DA SILVA  2280015004  16301732821 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JHONATAN DAVEL ROMANEL  2280019144  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JHONATHAN BATISTA DOS SANTOS  2280007205  21278972236 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOAB DE ALMEIDA RIBEIRO  2280009737  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOANA CAVALCANTE PEREIRA  2280002962  12247484605 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS TOLEDO  2280012174  20701821048 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOÃO PAULO BASTOS VIEIRA  2280013902  20105595505 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOÃO PAULO MENEGHETTI  2280003057  13348153297 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOÃO PAULO RIBEIRO SILVA  2280012372  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOÃO PEDRO DA SILVA SANTOS  2280009027  14302578919 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOAO VICTOR CERQUEIRA SANTOS  2280017659  20629346784 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOÃO VICTOR DA SILVA TOMÉ  2280006603  12520274273 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOÃO VITOR ALVES DA SILVA  2280007815  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOÃO VITOR DE ANDRADE CHAGAS  2280007507  20748123304 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

JOAO VITOR DE JESUS  2280016112  00000000001 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOCEANI DA SILVA NEVES  2280018556  00000000162 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOCIELI PINTO DAS NEVES RIBEIRO  2280020667  16209687459 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOCIMARA PIANZOLI MAROTTTO  2280012435  20772369547 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOCINEIA HAASE DE SOUZA  2280014638  20628530867 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOCISLEINE MONTEIRO BATISTA MORAES  2280014430  13146956623 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÓ DE SOUZA ROCHA  2280012453  20175778056 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JOELMA DA SILVA OLIVEIRA  2280010750  16232452098 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOHN HAULE SIQUEIRA SOUSA  2280008538  00000000002 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOHN HAULE SIQUEIRA SOUSA  2280008655  12519651816 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOICE CABIDELLI MIRANDA  2280015439  20309508430 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOMARIO SALUSTIANO DA SILVA  2280015011  20747861468 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JONAS DE OLIVEIRA LEMOS RIBEIRO  2280011321  16211495677 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JONATHAN CALIXTO DE JESUS  2280017689  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JONISSON DOMINGOS DE OLIVEIRA  2280010803  13104036569 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOSÉ ANTONIO RUFINO JUNIOR  2280003914  13104650291 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOSÉ JAIME OLIVEIRA DA SILVA FILHO  2280010068  16268178719 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JOSÉ VENTURIM MORGAM JUNIOR  2280006907  20076909217 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOSÉ  VICTOR TEIXEIRA OLIOSI  2280002816  16675071769 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOSÉ  VICTOR TEIXEIRA OLIOSI  2280002970  16302217335 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOSIAS HENRIQUE FAUSTINO LOPES  2280014345  16571026938 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOSIELE WAGENMACKER FURTADO  2280014889  15201797273 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOSIENE VIEIRA GUEDES ALMEIDA  2280013935  21034635222 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOSUE BUENO  2280001280  15447232612 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JOSUÉ DE SOUZA ALMEIDA  2280001430  01615609240 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOSUÉ REIS DE SOUZA  2280019270  00000000006 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JOYCE DOS SANTOS LOYOLA  2280011316  16183443248 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JOYCE JACOB ALVES SILVEIRA  2280008160  16314390770 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JOYCE LEMOS LYRIO  2280005336  20985919145 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

JUAREZ MOREIRA DE SOUZA  2280001779  12618196297 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JUCELIA VIANA BARBOSA GEMEA  2280018020  20756003037 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JUELSON ALMEIDA DOS SANTOS  2280007733  16210681094 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JULIA COSTA DAMACENA  2280007701  14874688337 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JULIA MARIA MARTINS TORRES  2280017922  20963885752 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

JULIANA RIBEIRO DA SILVA  2280003207  16192355666 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JULIANO CESARIO  2280006688  16177306498 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JÚLIA ZARDIM OLIVEIRA  2280003677  23660111909 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JULIELLE FRANCISCO VIANA  2280016764  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JULIO CESAR EMANOEL DE OLIVEIRA SILVA  2280010565  20119148565 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

JUNIA CATARINA MARTINS  2280014243  21035249377 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

JUNIOR JOSE DA SILVA  2280006111  04873796750 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

JUNIOR MARCELINO MISSIAS  2280021776  16192366846 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KAIO MORAES DE ANDRADE  2280005680  20600935161 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KAIQUE ALMEIDA KOCH  2280017746  14550559728 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

KAIQUE DE AQUINO ARAUJO  2280013179  20747801791 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KAMILA ALVES VIANNA  2280017043  16668625762 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

KAMILLY NASCIMENTO BROMENCHENKEL  2280017443  16266194091 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

KARINA TAMANINI BORGES  2280002879  21035215871 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KARLA DOS SANTOS PAIVA  2280021148  10661961130 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KAROLLINE VIANA GOMES DE SOUSA  2280020637  20609464374 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KASSIA LETICIA CIPRIANO  2280000932  00005045389 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

KASSIA RENNATHA OLIVEIRA GANGA  2280004944  20600960344 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KATHILYN CESÁRIO CHAGAS  2280015398  20600961235 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KATYTANE FOSSE SALVADOR  2280008217  23759704839 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KENERGIA JULIO SANTANA  2280018639  01815103752 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

KENETH JULIO SANTANA  2280018670  12960945133 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KENNEDY DOS SANTOS PEREIRA  2280018653  14140034277 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KENNETH DE CARVALHO  2280007505  16420467080 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

KEROLAINY DIAS RIGONI  2280012168  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO  2280006407  16395041011 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

KETLEN MAYARA FRANÇA SANTOS  2280015587  00000000000 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

KEVELYN DA SILVA FERNANDES  2280003682  20344310005 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

KEVIN FIRMINO LAURETT  2280003476  20760952102 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KEVIN FLEMING  2280010668  14300487592 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KEZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA  2280004469  10858296710 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

KLEBIANO PAIXÃO DE OLIVEIRA  2280018432  20309485821 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KLEITO ALVES DE SOUZA  2280017089  20175253425 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

KLUIWERT PIM  2280015524  15445257863 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LAINIKI APARECIDA DE MENEZES CAMILETTI  2280005757  16397496296 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LAISA CETO  2280017253  03198622085 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LANA GONÇALVES DE ARAUJO  2280011565  16416737567 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

LANDERSON NASCIMENTO DA SILVA  2280008266  16655249849 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LARA SOARES PIGNATON  2280006389  20427440682 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LARISSA DIAS AGUIAR  2280015334  00004052988 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LARISSA DO PRADO SILVA ANTUNES  2280014958  20166675223 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LARISSA FERNANDES DE CARVALHO REIS  2280009259  20045505513 

Página 29 de 271



MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LARISSA REIS DOS SANTOS  2280013659  16431842236 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

LARYSSA TRINDADE METZKER NEVES  2280010301  16443579020 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LAUDSON SCHULZ FERNANDES  2280007801  12812441292 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LAVINNE CAVALCANTI PEREIRA  2280018513  16451705196 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

LAYZA BARBOSA CARES  2280014987  00642079862 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LEANDRO DE OLIVEIRA BARNABE DOS SANTOS  2280013211  21050436174 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LEANDRO DORDENONI DA CRUZ  2280006770  21035216169 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LEANDRO FERREIRA CIDADE  2280009135  16395186869 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LEANDRO RODRIGUES BARBOSA  2280000632  00002164539 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LENICE COSTA RIBEIRO  2280003200  00009252595 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LEONARDO ALVES MACHADO  2280015616  05354393779 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LEONARDO ALVES MACHADO  2280016446  16435473316 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LEONARDO BARROZO MOREIRA  2280002346  19045341851 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LEONARDO CAPELINI SABARÁ  2280018463  20402867097 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LEONARDO DA SILVA VIEIRA  2280009228  04659620689 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LEONARDO DE OLIVEIRA COUTINHO  2280001465  12319574427 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LEONARDO RODRIGUES  2280011391  16377434732 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA  2280004770  00000000022 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LEONIR DOS REIS ALVES  2280017378  20603923881 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LETICIA ALVES MARIANO RUBERT  2280012368  20747713515 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LETICIA ARAUJO VICENTE  2280016304  20402925763 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LETÍCIA DA COSTA REGRESSI  2280002344  12363231599 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LETICIA GARCIA PEZZINI  2280002654  22820665713 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LETICIA NUNES VIEIRA  2280006229  16378491667 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LETICIA PEROBA DOS SANTOS  2280015869  16395227778 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LISANDRA DOS ANJOS DE SOUZA  2280020576  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LISA SHAYANA DE JESUS MOURA  2280016420  21292692016 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LOHAYNE APARECIDA SANTOS CASAGRANDE  2280018560  13996628276 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LORENA ALEXANDRE DE OLIVEIRA RICARDO  2280010433  20772440721 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LORENA GARCIA CATTEN  2280016367  20914775272 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LORENA ROSA VIEIRA DA SILVA  2280015893  00007836169 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LORRAINY BATISTA ESTRELHOW  2280020501  16468974362 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LORRANA SILVA BISIO  2280012061  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LORRAYNE KAMILLA DIAS FERNANDES  2280016544  16223740736 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUANA OLIVEIRA DE MELO MARTINS GENEROSO  2280004769  00000000005 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUANDERSON DA SILVA ALMEIDA  2280016239  16462795175 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUANDERSON SANTIAGO DE OLIVEIRA  2280016203  16367855697 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUAN JOSE FERREIRA BARBOSA  2280018448  16527057289 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUAN SANTOS PRAXEDES  2280005420  16372138035 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

LUARA SILVA PINTO  2280016669  20975393949 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUÃ SANTOS DE OLIVEIRA  2280014815  02373403722 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE  2280018609  21043061349 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCAS CICHONI FUZARI  2280004519  16366672998 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCAS DONNA MAGNAGO  2280011285  21027322451 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUCAS DOS SANTOS LOPES  2280011164  00000000000 

Página 32 de 271



MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS FERNANDES DE ASSIS ROCHA  2280016835  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS FLORENCIO DE MEDEIROS  2280008464  16468205094 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

LUCAS HENRIQUE ALVES  2280006788  16414919900 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUCAS MESQUITA MOREIRA NUNES  2280010368  20175356852 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUCAS NERES CAMARGO  2280005242  20175262386 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUCAS NERES CAMARGO  2280010829  20175262385 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS RAMOS RIBEIRO  2280003364  03025632615 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS SANTOS  2280016683  16489807441 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCAS SCHNEIDER ALMEIDA  2280006284  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCAS SILVA VICENTIM  2280014008  19042724601 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCAS VIEIRA DE SÁ  2280012354  00003711666 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA  2280008365  21042752542 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCIANO DANIEL FRANCELINO NEVES  2280021472  10670508540 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUCIANO LUCAS DIAS MEIRELES  2280021670  21034456735 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUIS FELIPE JOSEPE BRANDÃO  2280013787  21059820929 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUIS FELIPE MARINHO DOS SANTOS  2280008046  20747608371 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUÍS FERNANDO RODRIGUES NONATO  2280010314  15233625273 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

LUIS GUILHERME CÂMRA MOTA  2280004538  15065048278 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUIZA ASSIS MORAIS  2280020748  00003774020 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUIZ GUILHERME ALVES DE JESUS  2280011222  16279236375 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUIZ GUSTAVO DE MATTOS MACIEL  2280013762  21280698527 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUIZ GUSTAVO NUNES DE MOURA  2280016313  20699454115 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

LUTIMAR FERREIRA SANTOS  2280021787  16400887688 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

LUZILENE DE JESUS FONSECA  2280017732  00090118761 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAELI BORLOT DE FRANÇA  2280011858  00001217277 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAGESK DE PAULA DIAS DOS SANTOS  2280004760  00002307545 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAGNO DE JESUS  2280021065  00003816826 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAGNO REIS PINTO  2280012269  20747563009 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAIARA APARECIDA DA CRUZ SOUSA  2280001369  16356220180 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAIARA PAULUCIO  2280013182  00000000002 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAICON COUTO DOS SANTOS  2280003077  16375278938 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAICON DOS SANTOS LIMA  2280008184  13798513278 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAIKON DE SOUZA DAMASCENO  2280018661  20714684591 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAIRON CURTY VIMERCATI  2280006661  16474280906 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MAK DOUGLAS MACIEL DOS SANTOS  2280008656  20748141817 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MALENA DE ALMEIDA LOPES LAMBERTI  2280015615  20175183494 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MANOEL JUNIO BORGES SILVA  2280000330  20665389390 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MARCELE EUGÊNIO RUFINO MARTINS DE OLIVEIRA  2280008195  20451165602 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MARCELLA SALUCCI BITTENCOURT  2280011741  19041652259 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARCELO RODRIGUES MARQUES  2280012990  16374208213 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCELO SOUZA SANTOS  2280021180  00000814161 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCELO SOUZA SOUZA  2280021145  00000814161 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  2280017917  02361847909 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCIANO DE ALMEIDA PEREIRA  2280015907  00000000164 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCIELLI BURIM PINTO  2280013445  20601394504 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

MARCONI MUZZI DE OLIVEIRA  2280019450  16417447879 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCOS ANTONIO SIQUEIRA DA MOTTA  2280017632  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCOS DA SILVA BRAZ  2280017051  00000000008 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCOS DA SILVA CASTRO  2280007260  16440906225 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARCOS JOSÉ DESTEFANI FLÁVIO  2280004687  16437487942 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARCOS JUNIOR DA CUNHA LACERDA  2280017818  16020361390 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARCOS MOREIRA COELHO  2280014368  00000000004 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARCOS OTT DA COSTA  2280016312  16373136001 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARCOS PEREIRA DO NASCIMENTO  2280019001  15713558278 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA  2280014806  16639766044 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

MARCUS VINICIUS GALDINO CARNIELO  2280016054  23782602958 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MARIANA ALMEIDA SAMPAIO  2280018682  16378493570 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARIANA NOGUEIRA RICARDO  2280017618  20754356595 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

MARIANA PEREIRA AMANCIO  2280011409  00001111366 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MARIANA VIEIRA DA SILVA  2280016714  20352427595 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MARIANY BARBOSA ROCHA  2280012460  16378494550 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

MARÍLIA FRANCISCO MILIORINI  2280004736  14522836275 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

MARINA GOMES PEREIRA  2280006755  20694806999 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MARYANA DA SILVA DOS REIS  2280015799  20601820201 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MATEUS ALVES POTIM  2280013163  20616482161 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

MATEUS ANTUNES LIMA  2280008542  20400406068 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MATEUS DE OLIVEIRA FLORÊNCIO  2280012855  20348214426 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MATEUS DOA SANTOS LIMA  2280021333  16432761541 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MATEUS PIMENTEL  2280006669  12196039472 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MATHEUS ALMEIDA SOUZA  2280006302  21289101045 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MATHEUS DE SOUZA BARBOZA  2280002796  16368055163 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO  2280014467  00000000002 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MATHEUS NORBERTO GOMES  2280008610  20604026522 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAX SOUZA DA CRUZ  2280016672  00006155594 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAXSUEL ARARIBA SILVEIRA  2280011357  16205124719 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MAYARA MONTEIRO DIAS DOS SANTOS  2280014653  20351725479 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAYARA MUQUI SILVA SOARES  2280016830  16183847152 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MAYCON CRIVELARO MIRANDA  2280018770  16378169099 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MAYCON FERREIRA PIRES  2280007313  02006482220 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAYLLA RODRIGUES VASCONCELLOS PATTA  2280006004  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MAYSA AMARAL  2280018786  12538457795 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MELQUISEDEQUE NOVAES DOS SANTOS  2280001608  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MÉRCIA FERNANDA DE SOUZA BILHÕES VASCONCELOS  2280018299  16380997629 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MESSIAS MARIANO DE SOUZA  2280003715  20398794345 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MICHAEL DA SILVA HOFFMANN  2280015635  16548173776 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

MICHAEL DE SOUZA SANTOS  2280017932  20758972363 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MICHEL BARBIERI MARTINELLI  2280021004  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MICHELE SALES BARROSO BARCELOS DE BARROS  2280004501  00000000002 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MICHELE SALES BARROSO BARCELOS DE BARROS  2280006413  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MICHEL LOUREIRO CANDEIA  2280007055  16535351905 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MICHELY LOPES BUSATO  2280002966  16384137853 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MIKELE DAMASCENO SANTOS  2280013062  16375822360 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

MILENE VALERIA DE SOUSA  2280020914  20339624854 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MIRIAM STEFANE SANTOS GABRIEL  2280016275  00001936129 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MIRIANE CHAGAS DOS SANTOS  2280019454  20636463162 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

MIRIAN SOUZA SILVA  2280018870  20684532551 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

MIRIELLE  DOS SANTOS COITINHO  2280019508  06239793574 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

MONALIZA BANDEIRA MONTEIRO  VIEIRA  2280002539  20451483140 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

NAINGRID DE LOURDES JESUS DOS REIS  2280005405  20747574248 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

NATÁLIA BERNARDINO RODRIGUES  2280017655  21035274088 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NATALY MORAES MARTINS  2280007837  20616075566 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NATHALIA EWELYN SILVA PEREIRA  2280004391  02640800684 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NATHIELLY BARBOSA DUTRA  2280011854  20175425080 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NIARA DÂMERES PEREIRA DE ALMEIDA  2280016101  20346028080 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NICKOLAS DOS SANTOS INACIO  2280002639  02280002041 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

NICKOLAS DOS SANTOS INACIO  2280002041  02280001721 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

NÍCOLAS GOUVÊA DOS SANTOS  2280011362  20655896427 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

NORTON PEREIRA QUIRINO  2280008273  02076117096 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NÚBIA ALVES BATISTA  2280012211  20197750529 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

NÚBIA ASSUNÇÃO NEVES  2280016169  20367935885 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

OSVALDO DE OLIVEIRA PONTE JUNIOR  2280018207  16535500404 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

OTAVIO JUNIOR PEREIRA SILVA  2280007395  20757614706 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PABLO BRANDAO CORREA  2280004040  20747725289 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PABLO CUNHA NASCIMENTO  2280002699  00003288297 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PABLO DA SILVA BATISTA  2280014161  21035253840 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PABLO JOSE DE LIMA DA SILVA  2280018518  20052042837 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PALLOMA DE OLIVEIRA LUCINDO DA SILVA AZEVEDO  2280002330  14016472578 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PÂMELA CAROLINE ALVES SILVA  2280002918  20900971643 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PÂMELA FERNANDA DE PAULA PEREIRA SANTOS  2280005833  16556313247 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PAMELA PESTANA LOPES  2280019461  00000000000 

Página 40 de 271



MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PAOLA SANTOS DE OLIVEIRA  2280001893  20679123487 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PATRICIA DA CRUZ RODRIGUES  2280003795  20061452895 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PATRÍCIA OLIVEIRA WAGMAKER  2280006314  12104776572 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PATRICK CARDOSO ALVES  2280004323  20903893198 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

PATRICK FERREIRA DOS SANTOS  2280007411  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PATRICK RIBEIRO RAMALHO  2280021711  16395917421 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PAULA BARBOZA DE SOUZA  2280010224  20744841814 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PAULA EDUARDA RODRIGUES PAIXAO  2280004377  00000001384 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR  2280009881  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PAULO VICTOR DO CARMO ASSIS  2280001585  16692205914 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

PEDRO HENRIQUE DE ASSUNÇAO PEREIRA CAMPOS  2280018650  19018784357 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PEDRO HENRIQUE LISBOA MAIA  2280018045  14983889279 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

PEDRO HENRIQUE MELLO COSTA  2280000971  00228000816 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PEDRO LAURENCIO CHAMASQUINI FERREIRA  2280015446  20747833308 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR  2280010532  00165849598 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PEDRO WILSON DOS SANTOS ANDRADE  2280009674  15152514277 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

POLIANA BARROS DOS SANTOS  2280015419  01464530262 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

PRISCILA DE JESUS RIBEIRO  2280001021  00003140243 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

QUEOMA RAONI DIAS DE MEDEIROS  2280015659  16455683790 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

QUEZIA PINTO PEREIRA  2280005899  20441981768 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

RAFAELA DA SILVA COSTA  2280003243  12538341525 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RAFAELA DE JESUS LOPES  2280004816  12396437358 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RAFAELA DO CARMO ASTORI BUBACK  2280013570  20344421699 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

RAFAEL CASSIMIRO DE LIMA  2280001735  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RAFAEL GOMES DE SOUZA  2280002928  16531863898 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

RAFAEL THEOTONIO FARIAS  2280019178  20901104609 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAIANY GOMES MOREIRA NUNES  2280016067  16561008341 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAILTON VINICIUS GOMES LIMA  2280010473  16630557159 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAISCE GOMES MURCA  2280018159  02075436617 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RAMON NERY  2280007643  21290017400 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAMON NEVES METZKER  2280008415  20901126475 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

RAMON SILVA RIBEIRO  2280002122  20613812403 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAMON SILVA RIBEIRO  2280001986  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RANYELLY DE LIMA ALVES  2280002806  00000638730 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAPHAEL DE JESUS ARRUDA  2280002933  20451143749 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAYANE MARIA THOMAS  2280009594  26771424985 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAYANE SUELLEN PAGUNG DIAS  2280015649  20184895997 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RAYANNE SANTANA BONOMETTI  2280017372  20747916416 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAYANNE VIDAL  2280017860  16571049776 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RAYNAN ADVERCI LEAL  2280012369  16553879750 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RAYSSA CHAVES TRINDADE  2280009951  21041282568 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

REBECA SOUZA LIRIO  2280011333  16505245201 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

REBECA SOUZA LIRIO  2280004443  21034951205 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

REINALDO PEREIRA DOS SANTOS  2280001941  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RENAN CAMPIN DO AMARAL  2280008327  16559858929 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RENAN DE SOUZA SILVA  2280015665  16526815066 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RENAN GONZAGA CORREA  2280013378  16585013639 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RENATA DE SOUZA SILVA  2280015246  16526823441 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RENATA FRANCIELE DA SILVA LIMA  2280011609  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RENATO ARAUJO PEREIRA SANTOS  2280001686  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RENATO MARTINS ROSA  2280021106  00003527672 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RENATO NEVES NASCIMENTO  2280003034  14335759738 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RHAISSA PINTO ASSUMPÇÃO  2280007567  21000666540 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RHAMON FRANÇA LAMÔNICA  2280016417  16130964804 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RHAVINNY KLITZKE COELHO  2280004427  20451034362 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RHAYANA RODRIGUES CARDOSO  2280008906  16560642039 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RHEBERT ALLYSSON DE SOUZA NASCIMENTO  2280012910  00000001077 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RHUAN FLEGLER NETO  2280007377  16665373429 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RHUAN GOMES MANGA  2280016330  21215238152 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RHUANN THOMAZINI LIVRAMENTO  2280013778  21000414746 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

RIAIANE VIEIRA DE PAULA  2280019039  02377349572 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RICARDO AUGUSTO GUSMÃO PIMENTA  2280013560  21041396920 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RICARDO DE ANDRADE DALLAPICOLA  2280009690  20175257846 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RINNA CALDEIRA PRATA VIEIRA  2280007057  20135831940 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ROBERTA ALMEIDA PEREIRA  2280016912  13222995299 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ROBERTA AZEVEDO  2280013280  12669184296 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

ROBERTA FOSSI  2280019351  20649052816 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

ROBERTA FRAGA BARBOSA  2280015297  14051477270 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA FAÉ  2280004347  20955867937 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RODRIGO BATISTA ADORNO  2280005515  13242666541 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RODRIGO CANSIAN MOLON  2280006473  00000000113 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

RODRIGO COSTA PINTO  2280008855  16676415640 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RODRIGO DO PRADO  2280007898  01658255639 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RONALD ALMEIDA RODRIGUES  2280000949  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

ROSSINI RODRIGUES CARDOSO JÚNIOR  2280018804  21034499868 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RUAN ALVES CORDEIRO  2280009063  12742136292 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

RUAN CARLOS SILVA DOS SANTOS  2280009013  21034476191 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RUBEM SANTOS ECA RABELO  2280017972  13157834214 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

RUGGERO SOARES SOUSA  2280012331  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SABRINA DA SILVA FERNANDES FADINI  2280008466  16633821396 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SAMARA CARVALHO VARELA  2280018181  10879514385 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SÂMARA MENDES DOS SANTOS ROCHA  2280011595  13944152270 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SAMARA RODRIGUES MARTINS  2280020716  01665427903 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SAMIRA MARTINS BICHI  2280012642  00002752813 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SAMIRA SORIO CORREA  2280018080  20957111546 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SAMUEL ARAÚJO DIAS  2280009732  16580068184 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

SAMUEL FERREIRA DE AOUZA  2280016270  16461110454 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SAMUEL LUCIO DOS REIS  2280009163  20133851952 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SAMUEL SANTOS  2280008165  16611274120 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SAYMON MIKE VANDIER SIQUEIRA SOUSA  2280016615  12519651816 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SCARLET NAYRA DA COSTA SILVA GUSMÃO  2280001622  16223710454 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SÉRGIO ROMÃO DA SILVA JÚNIOR  2280021808  16534113687 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SEVERO DA SILVA MATOS NETO  2280020911  20907475765 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

SHAYENE DOS SANTOS DIAS  2280013209  02008482392 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SHAYENE DOS SANTOS DIAS  2280013611  02008486392 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SHEILA DE JESUS DOS SANTOS  2280002022  20957134384 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

SHORAYA SILVA JORGE  2280004670  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

STEFANIA RAQUELI VESPER PLASTER  2280000710  05208559811 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SUAMMER PAMILA RAMALHETE FORRECHI  2280009766  01662936138 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SUELEN SOARES OLIVEIRA  2280013629  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

SUELY MARIA CACHOEIRO LOSS  2280021083  13366308761 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TACIANE CHAMASQUINI BRITO  2280014963  16538282998 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

TAISE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA  2280016075  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TALLES EDUARDO RODRIGUES NERES  2280010935  16609168996 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TALYTA CABIDELLI MIRANDA  2280014026  20903980953 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

TAMIRES LOPES  2280012830  16543580831 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TANIA CARVALHO  2280020617  20343829740 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

TATIANA DE ALMEIDA GOMES  2280008005  21285825839 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

TATIANA FRANCISCHETTO DEMARTIN  2280009917  04656741949 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TATIANE FRANCISCA DE AGUIAR  2280010927  20747923099 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

TAYHAMELA PINHEIRO ANDRADE COLOMBINI  2280012482  16545280482 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

TAYLA DE SOUZA PERMANHANE  2280018771  20667249022 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

THACIO DE SOUZA CANGUSSU  2280012976  13146197293 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

THAIS CIPRIANO MOREIRA  2280012047  16542157418 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

THAIS DA CUNHA VIANA  2280011001  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THAIS GOMES VALADARES  2280017986  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THAIS PEREIRA DAMASCENO  2280002028  16443151233 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

THAIS ROCHA DA SILVA ANIZIO  2280008802  00001328453 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THALITA SKARLET CARVALHO MOREIRA  2280006993  12288077834 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

THAMIRES SILVA BARBOZA  2280018168  23796020301 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

THAÚANA  REGINA DE MEDEIROS NUNES  2280013949  00000001364 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THAWAN DOUGLAS OLIVEIRA  2280002711  01661146329 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THAYLANNE ESTEFANY DUARTE AVELINO  2280018132  16651787730 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

THAYNÁ DE ALMEIDA LEITE  2280006546  16600154633 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

THAYNÁ LIMA TEODORO RODRIGUES  2280017041  20976343759 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

THAYNÁ SILVA PEREIRA  2280008938  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THAYS FERREIRA BARBOSA DE FREITAS  2280015824  13215170603 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

THAYS NOEMY MOTTA DE SOUZA  2280020842  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THIAGO DE SOUZA RIMES  2280003047  21049941782 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

THIAGO LONGO DA SILVA  2280015005  04823468929 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THIAGO MARANGONI ALVARENGA  2280019006  00007720261 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THIERRY BISSOLI  2280012459  00000490557 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

THIFANY FONSECA OLIVEIRA  2280016986  00003161202 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

TIAGO DE OLIVEIRA FLORES  2280021595  20306859054 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

TIAGO DOS SANTOS LAUDELINO  2280010040  00000001047 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

UDILON PIERRY DE OLIVEIRA SANTANA  2280012463  20936446611 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

UENA MARTINS ROSA FOLLI  2280009238  20747516299 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

UENA MARTINS ROSA FOLLI  2280009327  12219706917 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

VALDEIR ANACLETO CHAVES JUNIOR  2280008676  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VALÉRIA CARNEIRO FERREIRA LUCIANO  2280012838  20336776149 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VALESCA NASCIMENTO DA SILVA  2280019442  13888979276 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VALMIR DA SILVA CATTEN JUNIOR  2280016431  20914775272 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VANESSA RAMOS TAYLOR  2280015903  16538384472 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

VEDRANA CANDIDA ALVARENGA  2280013196  19003622526 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VENERANE DA SILVA VIEIRA  2280007552  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VICTOR LOPEA MONTEIRO  2280010486  11885350724 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VICTOR MARCELLO DE MATOS SILVA  2280017344  20747908308 

MOTIVO : Desatualização cadastral por período superior a 48 meses

VICTOR VIEIRA CALAIS  2280013497  13021329291 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VINICIUS BOLDRINI ROMAO  2280015038  20086837030 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

VINICIUS DA SILVA PONCIANO  2280021079  16552737433 
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MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

VINICIUS DE JESUS MOREIRA  2280020960  20920711728 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VINICIUS LIBERATO ALVES  2280008262  00007722971 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VINÍCIUS MOZER LORENÇONI  2280004952  13251641629 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

VINICIUS RAMOS BARCELOS  2280012876  20901868617 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

VINICIUS  SOUSA MEDEIROS  2280000913  12713892095 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VINICIUS SOUZA DA ROCHA  2280018037  20367023754 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VITOR ALVARENGA SILVA  2280015578  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VITOR HEMANOEL JESUINO LIMA  2280002076  00000813395 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

VITOR SILVEIRO BRAGA  2280018119  20767817596 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

VIVIANE GOMES DA SILVA  2280008713  16552741198 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WAGNER ALAN BONELA DOS SANTOS  2280019185  20451235651 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WAGNER AUGUSTO MARQUES  2280002553  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WAGNER DOS SANTOS SOUSA  2280009096  02569239143 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WALDIENNY FERREIRA RAMOS  2280013063  16616763847 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WALLACE DE OLIVEIRA EGÍDIO  2280014447  12944462298 
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MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

WANDERSON DA CONCEIÇÃO RODRIGUES  2280010367  01298761077 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WANDERSON DA SILVA ALBINO  2280015199  16593491021 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

WANDERSON KEPP SILVA  2280009935  16621526025 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

WARLEM COELHO GOMES  2280008997  16588560061 

MOTIVO : NIS excluído -  O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.

WARLEY FERREIRA DOS SANTOS  2280014678  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WAYNA LAISLA SILVA LOUREIRO GOMES  2280004748  14462975274 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WELLERSON TONY PEREIRA ANTUNES  2280016737  16610235970 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WELLIGNTON RODRIGUES LITTIG  2280021794  16623749889 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

WELLINGTON DA SILVA POCIDONIO  2280018778  20175641417 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WELLINGTON DIAS DA SILVA NETO  2280006222  20901932285 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WEMERSON DA SILVA ALMEIDA  2280004140  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WEMERSON JOSE DE CARVALHO  2280004114  16557366522 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WENDEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  2280009078  20747944975 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

WENDELL LAEBER DOS REIS NASCIMENTO  2280013573  00003325888 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WERMESON LELES DE BRITO  2280003488  01652711635 
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MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WESLEY BRUNO GUIMARAES DA SILVA  2280000623  19044451130 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WESLEY COUTINHO DA VITORIA  2280000315  00000337667 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WESLON CARLO DE OLIVEIRA BATISTA  2280005137  12635923290 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WEVERTON MARCULINO SANTOS  2280014342  20135866620 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WEVERTON PINHEIRO LOPES  2280007202  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WIANY TEIXEIRA DE SOUZA DIAS  2280005070  13262748292 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WILKERSON ANTONIO RIBEIRO  2280017739  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WILLIAM OLIVEIRA PINHEIRO  2280016297  01654490764 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WILLIAN ALVES BATISTA  2280016580  21035272980 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WILLIAN GAMA CRUZIO  2280001242  20333760764 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WILLIAN PEDRO GONÇALVES  2280006824  16574138565 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

WILLYAN BATISTA DE ALMEIDA SILVA  2280007257  19050713044 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

WILLYAN LOUZADA LOPES MANHAES  2280010795  23677575717 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

WISLLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  2280002321  20747940430 

MOTIVO : NIS com renda fora do perfil - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.

WIVERTONBANHOS DA SILVA  2280009243  16590622591 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

YAGO DE SOUZA GONÇALVES  2280002989  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YAGO ZANI SEGRINI  2280003882  16276877611 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YAN LUCAS PAIVA GOMES  2280017615  20756796339 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

YARA DE OLIVEIRA SCAMPARLE  2280001793  20747922291 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YASMIM DIAS DOS SANTOS  2280018765  13161660292 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

YASMIN BOLELLI THOMAZ  2280010824  16196156153 

MOTIVO : NIS não é o da pessoa - O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do perfil, porém não pertence à pessoa informada

YASMIN FERREIRA CAVALCANTI  2280008799  03616308917 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YASMIN GABRIELA MARTINS MENDONÇA  2280013668  00000000001 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YASMIN PONCIANO AUGUSTO MOREIRA  2280016322  00000000134 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YEDA LORENA SOARES DIAE  2280016351  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YGOR LEON GUEDES DOS SANTOS  2280015471  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YOHANNA DA SILVA ROCHA  2280005539  14770752764 

MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

YSTARLLEM ROCHA ALVES  2280016572  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YURE LEE DE SOUZA RAMOS  2280012200  00000000000 

MOTIVO : NIS inválido - O NIS é inválido.

YURI DOS SANTOS DE OLIVEIRA  2280013121  20761112817 
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MOTIVO : NIS não cadastrado - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único.

R E L A Ç Ã O  D A S  I S E N Ç Õ E S  I N D E F E R I D A S  –  M O D A L I D A D E :  D E C L A R A Ç Ã O  D E  I S E N Ç Ã O  D E  I R P F

202.2 - SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) - PMES - ESPIRITO SANTO

Inscrição Nome Motivo: 

2280009501 Abraao Pereira De Oliveira 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura e sem estar
acompanhada de cópia do documento pessoal de identificação, ou seja, em desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280002339 Acir Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011501 Adalberto Gonçalves Graça 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010551 Adanie Demoner De Faria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014637 Adeilton Pereira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014037 Ademir Dos Santos Braga Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via

Página 55 de 271



impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000808 Adenisson Lacerda De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004974 Adielton De Azevedo Duarte 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' sem assinatura, e não enviou a declaração
solicitada na alínea 'c.1' (candidato enviou uma certidão negativa de débitos, não contemplada em edital),conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da
consulta no site da Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua
declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007502 Adones Da Silva Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018598 Adrian Boone Melo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002193 Adriano Ramos Camilo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011498 Adriano Ventura Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009728 Adriedson Brandão Leal Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005003 Adriele De Souza Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013451 Adrielli Moreira Barcellos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010359
Alan Chris Pinheiro 
Schwambach 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014774 Alan Pinheiro Franco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008916 Alan Simões Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005713 Alessandra Da Silva Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018092 Alessandra Ernesto Xavier 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012848 Alessandra Ernesto Xavier 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013087 Alessandra Ernesto Xavier 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008930 Alexandre Santos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008882 Alexandre Santos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001300 Alexandre Santos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013251 Alex Braga Carvalho Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014206 Alex Inácio Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017215 Alex Ricieri Simoes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010137 Alexsander Andrade Fraga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002818 Alexsandra Pereira Massariol 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021386 Alexsandro Faustino Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011570 Alex Sandro Sarmento Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016245 Alex Souza Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003352 Alice De Assis Novais 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014045 Alice Sales Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280004825
Aline Cristina Divino Freitas 
Severo 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c' sem assinatura, e não enviou a declaração
solicitada na alínea 'c.1' (enviou apenas registro de consulta de situação cadastral), contrariando o que é solicitado em edital, conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003815
Aline Destefani Moreschi 
Raider 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006545 Aline Maciel Soares Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016585 Aline Pereira De Sá 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017433 Aline Silva Dos Santos Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c'  sem estar acompanhada de cópia do
documento oficial de identificação, e não enviou a declaração citada na alínea e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia
25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de
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Isenção da Taxa de Inscrição -  Via isenção de IRPF, disponível  no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:  a declaração impressa e
devidamente  assinada,  citada  na  alínea  'b',  e  cópia  de  documento  oficial  de  identificação  com  foto  (ver  quais  são  os  documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via impressa da
consulta no site da Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua
declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004130 Alini Maria Quirino Eli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002903 Alini Quirino Eli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018550 Alinity Da Silva Correia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018606 Allan Da Silva Alvarenga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019500 Allenkar Costa Frossard 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280002680 Alysson Dos Reis Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002948 Alysson Lubase Sian Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010733 Amanda Alves Aquino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006901 Amanda Andrade Bento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008781 Amanda Benfica Trabach 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013803 Amanda Capucho Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001493 Amanda Da Silva Santos 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura, ou seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280001437 Amanda De Paulo Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280018492 Amanda Dos Santos Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018424 Amanda Dos Santos Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018578 Amanda Dos Santos Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280015840 Amanda Francisco Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017165 Amanda Karen Souza Aguiar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280015415 Amanda Nobre Sidrão 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018884 Amanda Paraizo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017057 Amandha Souza De Almeida Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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Marques 

período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004593
Amauri Magesch Firmiano Dos
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011440 Amaxiliano Freitas Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016129
Amon Fanticelli Moreira 
Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016142
Amon Fanticelli Moreira 
Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012130
Amon Fanticelli Moreira 
Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019403 Amós Angelo Oliveira Gomes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019476 Ana Barbara Mendes Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006809 Ana Beatriz Tomaz Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001828 Ana Brisa Oliveira Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007373 Ana Carolina Alves De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003033 Ana Carolina Barbosa Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280004294 Ana Carolina Pereira Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002023 Ana Carolina Vervloet Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002232 Ana Caroline Gonçalves Torás 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006511 Ana Claudia Berto De Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004368
Ana Cláudia Oliveira Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002362 Ana Karolina Dias Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280015420 Ana Karolyne Ferraz Silvestre 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005472
Ana Paula De Oliveira Lima 
Loureiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005820 Ana Paula De Oliveira Lima 
Loureiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004689
Ana Paula Dos Santos 
Antunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011302 Ana Paula Reis Mulinaria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011566 Ana Paula Sumback 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012971 Ana Roberta Lima Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002834 Anderson Andrade Monteiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016670 Anderson Littig Paixão Neves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015733 Anderson Oliveira Do Rozario Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002846 Andiara Martins Conceição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007075 Andiara Martins Conceição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001803
André Anselmo Rosa Machado
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005017 Andre De Souza Mariano 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010404
André Felipe Gomes 
Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010955 Andréia Leticia De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280001048 Andrei Gonçalves De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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Lopes 

período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011485 Andre Luiz Coutinho Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009214 Andre Ribeiro De Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013252 André Rodrigues Ramires 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021108 André Santos Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014060 André Souza Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012204 Andressa Da Silva Teixeira 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).
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2280014762 Andressa Rodrigues Tenreiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017209 Andrielle Muniz Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010076 Ane Caroline Germano Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012587 Anemarcio Santos De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016525
Ângela Márcia Costa Belshoff  
Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002914 Angélica Freitas Da Conceição

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006581 Anna Karolinny De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via

Página 70 de 271



impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013958
Anne Da Silva Sabino Da 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280001117
Antonio Augusto Dos Santos 
Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014579
Antonio Botelho Da Cruz 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010637
Antonio Ernando Ribeiro 
Palacio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002209
Antonio Marcos Fontoura Do 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004882 Áquila Pereira Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019416 Ariadne Muniz Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006271 Ariédina Gomes Paixão 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016531 Ariel Heringer Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008719 Arthur Fagundes Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008777 Arthur Garcia Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008825 Arthur Garcia Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002809 Arthur Neves De Paiva Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011815 Ary Tristão Lyrio Júnior Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280010788
Asariany  Cristina Ribeiro 
Pereira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012796 Augusto Herculano Bravin 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000864 Bárbara Cristina Sobral Lisboa

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013308
Barbara Passos Pereira De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009261 Barbara Rovetta Patrocinio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007723 Beatriz De Freitas Alborghete 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001771 Beatriz De Oliveira Barcelos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015566 Beatriz  De Paula 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003044 Beatriz Marques 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013343 Beatriz Pereira Cichoni 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280012555 Bernardo Maderia Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014359 Betania Cabral De Valois 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009928 Betania Pasolini Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004932 Billinaiti Ferreira Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003365 Bismarque Dias Muniz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004745 Brayan Rocha De Freitas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006983 Brayan Scarabeli Mendes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006839 Brenda Barbosa Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011742 Brenda Batista Guedes Aguiar 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280001907 Brenda Correia Christo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000766 Brenda Martins Vagmaker Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014728 Brenda  Nunes De Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015008 Brenda Rodrigues Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012792 Brenda Santos De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006043 Brenda Souza Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016573 Brendo De Souza Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010979 Brendo Graunke Prates Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021375 Brendow Pinheiro Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007695 Breno Carlos Clabunde Bone 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021453 Breno Lopes Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016171 Brisia Oliveira Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014438 Bruna Colares Zordenoni 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280004118 Bruna Da Silva Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001602 Bruna Jesus Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014744 Bruna Loss 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007233 Bruna Rodrigues Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007663 Bruna Ventorim De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004271 Bruna Vieira Tavares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005598 Bruna Vitor Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007874 Brunno Almeida De Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017131
Bruno Alves Santana 
Raymundo 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).
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2280001118 Bruno Carvalho Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005383 Bruno Cézar Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009486 Bruno Conceição Lins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017238 Bruno Costa Torres 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011862
Bruno De Oliveira Coelho Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280003398
Bruno De Oliveira Coelho Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017492 Bruno Dos Santos Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017476 Bruno Dos Santos Borges Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017634 Bruno Dos Santos Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280018644 Bruno Douglas Pereira Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280016395
Bruno Eduardo Silva 
Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010039
Bruno Gonçalves Carvalhedo 
De Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013911
Bruno Gonçalves Carvalhedo 
De Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280012444 Bruno Gonçalves Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280021390
Bruno Goncalves Pinho 
Ladeira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012575 Bruno Moté Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003255 Bruno Portugal Pretti 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006536 Bruno Sarmento Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001885 Bruno Vieira De Laia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012713
Bruno Wesley Nascimento 
Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006250 Bryann Amorim Silva Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280018854 Bryan Silveira De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280011641 Caio Dos Santos Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280001770 Caio Monfreides Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280012001
Cairon Edson Da Silva 
Barcellos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002487
Camila Evangelista Guimarães
Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006944
Camila Oliveira Oliveira De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014855 Camila Viana Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020533 Carla Laís De Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000423 Carlos Cristiano De Souza 
Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004072
Carlos Cristiano De Souza 
Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015452
Carlos Eduardo De Souza 
Freitas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005869 Carlos Eduardo Dias Quadras 

Candidato(a)  enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura,  ou seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280006044 Carlos Eduardo Dias Quadras 

Candidato(a)  enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura,  ou seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280011307 Carlos Eduardo Dias Quadras 

Candidato(a)  enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura,  ou seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280006914 Carlos Eduardo Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004684 Carlos Henrique De Almeida Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011258
Carlos Henrique Duarte 
Vergna 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280009278
Carlos Henrique Reis De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015394
Carlos Henrique Vertuani De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018500
Carlos Vinícius De Araújo 
Guimarães Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280017092
Carlos Vinicius De Azevedo 
Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016955 Carlos Vinicius Dias De Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005333 Carolina De Sousa Alvarenga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280000054 Caroline De Oliveira Lopes Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
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observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280000434 Carolinny De Oliveira Machado

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007590
Cássia Cristina Gomes Da 
Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016980 Cassio Muzzi Maia Das Flores 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002235 Catiana De Jesus Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280009510 Cecilia Candido  Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015149 Cecília Candido Da Silva 

Candidato(a) não enviou as declarações solicitadas no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009497 Celso Vinícius Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011826 Cesar Alves Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009787 Charles Muller Viana Nogueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009480 Charles Muller Viana Nogueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010451
Christian Lucas Da Silva 
Filadelfo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital). 

2280011613 Christian Said Medeiros 

Candidato(a) não enviou as declarações solicitadas no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019046
Christiany Paula Ventura Do 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

Página 86 de 271



2280008373 Christofy Araujo Correa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014133 Cíntia Gomes Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280014167 Cíntia Gomes Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280018623 Claudia Lima Teodoro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019017
Claudio Marcio Gomes De 
Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014662 Cleber Da Costa Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016739 Cleber Dos Santos Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010649 Cleber Siqueira Picoli Junior Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000708 Cleberson Amorim Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018768
Clebio Fernandes Da Silva 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006643
Clebio Fernandes Da Silva 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007496
Cleidiani Correa Sant Ana 
Grippa Zocca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010373 Cleidine Linhares Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013982 Cleidson Silva Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280015722 Cleilson Silva Bissaro Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019031 Cleonice Fernandes Feitosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280000178 Clisman Magnago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004097 Creuzelina Teodoro De  Freitas

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020625 Crislainy Rodrigues Da Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009314 Crislayne Oliveira Miranda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002280 Cristiane Bispo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 
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2280016770
Cristiano Junio Dos Santos 
Camilo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280013409 Cristian Vergna Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280016583 Dagmara Correia Dos Anjos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009211
Daiana Costa De Vargas 
Pinheiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280020703 Daiane Carvalho Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280016917 Daiane Da Silva Correia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280016346 Daiane Strelhow 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280019491 Daiany De Aguiar Brzida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009249 Damarys Almeida Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280017885
Dandhara Almeida Gonçalves 
Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014883 Daniela Pereira De Menezes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280002977 Daniel Azeredo Seidel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017804 Daniel Azevedo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280017729 Daniel Azevedo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280018117 Daniel Berg Carneiro De 
Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a

Página 91 de 271



declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280020563 Daniel Carlos Barbosa Moreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001433 Daniel De Souza Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017850
Daniel Douglas Mattos Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280011860 Daniel Ferreira  De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280018091
Daniel Francisco Reis De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280006097 Daniel Gomes Modesto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015219 Danieli Alves Crestan Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280008677 Danielle Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280016724 Daniel Lima Cardoso Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280002628 Daniel Luz Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004949
Danielly Cristina Rodrigues 
Paiva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280007788 Daniel Paz Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280004581 Daniel Rezende 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280020833 Daniel Rodrigues Pimenta Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os

Página 93 de 271



documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280012808 Danilo Damacena Mirana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280012835 Danilo Damacena Miranda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021186 Danilo Ferreira Do Nascimento

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014192
Dankielly Oliveira Da 
Conceição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006409 Danrley Rodrigues Duarte 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010240 Danylo Lucas Ramos Monteiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.O candidato enviou comprovante de situação da declaração de IRPF 2018, onde consta a informação de que a sua
declaração foi processada.

2280003630 Davi Aguiar De Araujo Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003991 Davi Batista Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010150 Davi Dias De Camargo 

Candidato(a) não enviou as declarações solicitadas no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004076
David Maclyne Fraga De 
Souza Cintra 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017153 David Ramos Da Silva Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012031 Dayane Da Conceição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008067 Dayane Dos Santos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005101 Dayane Figueiredo Da 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005589
Dayane Figueiredo Da 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006182 Dayse Lane Coelho Atalaia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011739
Dayved Robson Souza De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005468
Dayved Robson Souza De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006939 Débora Câmara Da Paz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004104 Débora Da Silva Cabral 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280000122 Débora De Araújo Siquara 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018259 Debora Maforte Arruda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280006602
Debora Regina Fernandes 
Braz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009706 Deidson Pilon Zuccon 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011617 Deisiane Eliziario De Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012600 Deisiane Matias Da Conceição

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007881 Deivid Ribeiro Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280018697 Deivison Nossa Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012511 Deleon Silva Lugao Moulin 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280003589
Denilson Enrique Pereira 
Parreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010348 Deywdson Junio Cruz Americo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010125 Deywdson Junio Cruz Americo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003280 Diana Alves Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017252 Diana Rezende Vargas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280004548 Diana Rodrigues Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002851 Dianine Lucas Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020599 Diego Arthur Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280015260 Diego Moreira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280005549 Diego Pansini Matos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014308 Diego Santos Caciano 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004297 Diego Santos Caciano Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012025 Diego Tonon Coitinho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008457 Diogo Alves Da Silva Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017951 Diogo Vieira Santana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008080
Diovani Júnior Soares Da Silva
Moraes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012466
Douglas Henrique Almeida 
Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021291
Douglas Izidoro Vaz Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021741 Douglas Pereira Barboza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021052 Douglas Souza Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001391 Edgar Siqueira Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014880 Edgar Siqueira Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280007041 Edilson Vieira Dos Santos 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280009808 Edimilço Do Rosário 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280011086 Edivaldo Pereira Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280009906 Edjairo Dos Santos Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
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das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280003484 Edson Gomes Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280005465 Edson Martins De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014281
Eduarda Aparecida Vargas 
Poncio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000475 Eduardo Folz Kieppert 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017936
Eduardo Henrique Do 
Nascimento Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280006629 Eduardo Nogueira Tavares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280021261 Eduardo Pinto Scapin 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016141 Eduardo Rodrigues Leal 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012497 Eduardo Souza Fernandes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015189
Elaine Virginia Ramos Borges 
Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009819 Eliane Vieira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011453 Eliel Gil De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018417 Elielton Da Costa De Souza 
Candidato (a) não enviou cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem
3.5.10 deste edital). 

2280003529 Elífaz Bravim Dias Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021620 Eliseu Machado Campos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010450 Elizane Silva Guimaraes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001890 Elizeu De Oliveira Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015823
Ellen Cristina Gomes De 
Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280014491 Ellen De Souza Cabral 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280010227 Eloá Leles Bezerra 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280007620 Eloara De Jesus Ferreira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003238 Eloiza Carla Pereira Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000893
Eloni Carlos De Souza 
Pimenta 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012472 Elvis Dos Santos Romulo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002541 Emanoela De Carlos Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280013253
Emanoel Carlos Dos Santos 
Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

2280016459 Emanuelle Amorim Ramalho 

Candidato(a) não enviou a declaração solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período das
08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280013630
Emanuel Rami Raimundo 
Gomes 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).
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2280017326
Emerson Antonio Araujo 
Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003038 Emílio Cardoso Junior 

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280003480 Emilly Almeida Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003482 Emilly Dos Santos De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008613
Emily Dos Santos Maques Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017712 Emylle Oliveira Da Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008164
Endrew Farias Santos 
Guzansky 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005400 Engel Faqueres Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012054 Enzo Da Silva Castro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010265
Enzo Rodrigo Santos De 
Morais 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013975 Érica Abreu De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012203 Erica Cristina Rufino Mendes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013919 Erick De Queiroz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017900 Erick Pinheiro Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

Página 107 de 271



2280003195 Erick Soares Mutti 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012411 Erilane Pereira De Araújo 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).Também não
enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só
será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280015809 Esdras Mendes Da Cunha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001923 Estefane Costa Ramos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002983 Estefany Ursini Abreu 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014363 Estevam Pires Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009162 Evellin Oliveira De Carvalho Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010640 Evelyn Pereira Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280016790 Ezequias Rodrigues Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011282 Fabiana Uliana Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009007 Fabiana Uliana Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006616 Fabio Bastos De Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012878 Fabio Dalman De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016863 Fabio Dalman De Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
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impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280015647 Fábio Dias Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010021 Fabio Douglas Silva Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012428 Fabíola Oliveira De Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008980 Fabricio Dias Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017064
Fabrício Do Nascimento 
Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014788 Fabrício Gonçalves De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012962 Fagner Aguiar Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014456
Fagson Junior Dos Santos 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004901 Fanuel Carvalho Pires 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011780
Fausto Alencar Vaz Machado 
Chaves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003303 Felipe Augusto Viana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017934 Felipe Ferreira Franco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017961 Felipe Ferreira Franco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280018475 Felipe França Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010984 Felipe Nunes Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021743 Felipe Pinto Mota 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008312 Felipe Vieira Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004125
Feliphe Jobis Delaparte 
Jacinto 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280009230 Ferdinando Da Vitoria Pich 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000406 Fernanda Domingos Bragança

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001591 Fernanda Domingos Bragança Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os

Página 112 de 271



documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018289
Fernanda Henker Andrade 
Butzke 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020787
Fernanda Henker Andrade 
Butzke 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020811
Fernanda Henker Andrade 
Butzke 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000542 Fernanda Lopes Da Victoria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005149 Fernanda Lyra 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013422 Fernanda Rocha De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002698 Fernanda Sâmyla Piffer Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012404 Fernando Cardoso Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004896 Fernando Da Silva Colleti 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012418 Fernando Da Silva Moco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019119 Fernando Fernandes Guizã 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004666
Fernando Gerson Oliveira 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015922 Fernando Henrique Agostini Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012496 Fernando Nunes De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007442 Fernando Teles Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000502 Filemon Do Carmo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001813 Filipe Botelho Honorato 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013325 Filipe Hoffmann Ludtick 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006443 Filipe Hoffmann Ludtick 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000852 Filipe Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010088 Filipe Silva De Assis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007051 Flankson Oliveira Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015238 Flaviane Da Silva Romualdo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015783 Flavia Rodrigues Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016033 Flavia Rodrigues Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013536
Flavio Henrique De Almeida 
Schiffler 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013465
Flavio Henrique De Almeida 
Schiffler 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002007 Flavio Pinheiro De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018825 Flávio Santos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020974 Flavio Vinicius Vieira Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011965
Franciele Clara Nogueira 
Duarte 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015431 Francieli Iekel Da Cruz 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280020668 Francielle De Barros Trancoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013925 Francielle Silva Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017183
Francielly Barros Caldeira 
Ferreira 

Na declaração encaminhada pela candidata consta que ela  efetuou declaração de IR de 2018.  Candidata deveria enviar  a  documentação
solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  conforme segue:c.1)  a  declaração citada na alínea  'c'  só será aceita  se
acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280000206 Francielly Miranda Lopes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006292
Franciely De Abreu Ramos 
Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017866 Francine Lira Marques 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002384 Francis Bruno Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003878
Francisco Cândido Da Silva 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280014741 Francisco Jason Duarte Araujo

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021350 Franque Henrique Monte 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002687 Frede Dos Santos Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010397 Frederico Inglys Lescio Adam 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004150 Frederik Roberto Vieira Ribeiro

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019456 Gabriela Almeida Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016657 Gabriela Cruz Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001098 Gabriel Alves Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010048 Gabriela Pereira Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014458
Gabriela Rodrigues Da Silva 
Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280001611 Gabriela Santos Castro Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001673 Gabriela Santos Fernades 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001557 Gabriela Silva Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012118 Gabriela Silva Nascimento Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014809 Gabriela Soares Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017045 Gabriel Correa Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014236 Gabriel Correia Effgen 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280013701 Gabriel De Queiroz Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008376
Gabriel Fortuna Batista Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280014078 Gabriel França Cupertino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016736 Gabriel Gomes Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019110 Gabriel Gomes Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006946 Gabrieli Da Silva Lorenço 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000043 Gabriella De Oliveira Batista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015602 Gabriel Lucas Dias Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021832 Gabrielly Motta Batista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013996 Gabriel Marinato Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018152 Gabriel Moraes Viana Facini Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011193 Gabriel Neves Passos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018727 Gabriel Oliveira Wagmaker 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011588 Gabriel Pinheiro Miguel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018421 Gabriel Pontes De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280016818 Gabriel Pontes De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007703 Gabriel Riguette 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015484 Gabriel Santana De Paulo Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006984 Gabriel Souza Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017250 Gabriel Strey Daxer 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280017981 Gabriely Martins Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017912 Gabriely Martins Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008499
Geidson Guilherme Alves De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000700 Gelson Soares Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005807 Genaine Lena De Andrade Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017853 Genesis Souza De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016639 Genisson Vieira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016563 Genisson Vieira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021452 Geórgia Henrique 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016331 Geovana Pereira Merlo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021767 Geovane Da Silva Baia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006649 Geovanny Silva Dias Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017675 Geraldo Possati De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280016254 Gerlisson Costa Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008134
Gessica Mayan Neves Santos 
Lyrio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000941 Gilbert De Oliveira Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007903 Gildson Fernando Alves 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.Também
não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea
'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280019466 Gilmar Gouveia Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002026 Gilson Menezes De Sousa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da

Página 126 de 271



Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014819 Gilvana Santos Da Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000299 Giovana Dos Reis Godoi 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001895 Giovani Duarte Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002407
Gizelle Maria Damacena 
Miranda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015309 Gladyston Dias De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280000431 Gleice Aniele Gouvea Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000891 Gleidson Da Vitoria Corrêa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012396 Gleison Moreira De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003072
Gleydson Rodrigues Leite 
Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005355 Graciele Discher 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005973 Graziele De Souza Coutinho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008815
Greyciane Belarmino 
Cantanhede 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280006965 Guilherme Da Silva Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007969 Guilherme Goncalves Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007294 Guilherme Goncalves Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019475
Guilherme Henrique Veltim 
Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005133 Guilherme Marcolino Dos Reis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003236 Guilherme Marrochi Novelli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002714 Guilherme Sezini Buffolo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014575 Guilherme Soares Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280003463 Gustavo Danieletto Leonardo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006223 Gustavo De Ameixa Siqueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008903
Gustavo Dos Santos Pereira 
Caciano 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013953 Gustavo Duarte Vergna 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013836 Gustavo Fernande De Queiroz

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013968
Gustavo Fernandes De 
Queiroz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012275 Gustavo Gonçalves Viana Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015834
Gustavo Henrique Carvalho 
Nobre 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004282 Gustavo Oliveira Correa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011869
Gyselle De Souza De Araujo 
Pinel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280009743 Hanieli Vicente Botan 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014408 Harles De Jesus Tiago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015185 Harrison Boeno Stafanato 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020410 Helen Iohanna Rangel Ruy 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280014423 Helen Iohanna Rangel Ruy Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013067 Helerson Soares Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021750
Heliomar Cássio Ramos 
Sampaio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018722 Hélio Xavier Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016061 Hemilly Lopes De Assis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014795 Henrique Lima Saar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019510 Henrique Souza Dias Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280019252 Hercules Barbosa Eleoterio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011991
Hiandra Cristina De Paula 
Ferraz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008828 Higor Goularte De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021449 Higor Goularte De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013856 Higor Juliatti 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012048 Huggo Souza Lopes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004037 Hugo Moreira Sangi Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003827 Hugo Moreira Sangi 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010628 Hurik Velten Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002721
Hyanna Morais Da Silva De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000495 Iago Mariano Oliveira Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013098 Iago Pereira Dos Reis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280010225 Iago Vago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005938 Icaro Adonai Souza De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009395 Igor Antenor Schmidt 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017088 Igor De Paula Zucolotto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012014 Igor Fernandes Pianca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004979 Igor Marvila Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005431 Igor Nascimento Fernandes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009476 Igor Santana Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019261 Igor Santos De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017496
Ihasmym Tebas Viana 
Barradas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003650 Ingrid Correia Barreto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012083 Ingridi Gonçalo Suzana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019264 Ioranan Batista Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012351 Iris Ramos Mattos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011940 Iris Ramos Mattos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013408 Isabela De Oliveira Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011776 Isabella Silva Zacché 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280019353 Isac Soares De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014277
Isadora Basilio Lourenço 
Farias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009713 Isael Vitor Suterio Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010356 Isaque Ramos Caitano 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005313 Isis Ramos Mattos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019308 Israel Oliveira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010651
Italo Douglas Vieira Do 
Sacramento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013850 Ítalo Huebra Dos Reis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020608 Ithalo Bruno Costa Freitas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280002258 Ithan David Pires Santos Alves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020946
Iuri Andrews Ahnert 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013562 Iury Barbosa Knupp 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280013219 Iury Barbosa Knupp Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
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citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280015263 Iury Pimentel Vidaurre 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280015161 Iury Pimentel Vidaurre 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002799 Ivanildo Ferreira Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004263
Izabela Cristina Dos Santos 
Fernandes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011431 Izaque Dos Santos Matos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002906
Jackson Henrique Carvalho De
Vasconcelos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000380 Jackson Moreira Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001349 Jacqueline Marquesini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021792 Jader Blum Maximo Telles 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018387 Jailane Maria Maurício 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011435 Jair Lucas Machado Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018635 Jamile Oliveira Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280006789 Janaina Alves Costa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016235 Janaina Duarte Guimaraes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016127
Janderson Bandeira Rosa Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000706 Jaqueline Da Silva Cesario 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009520 Jaqueline De Oliveira Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017247 Jarbas Montovanelli De Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004090 Jarley De Aquino Santana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012491 Jayne Ferreira De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280012656 Jayne Ferreira De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019012 Jean Antonio Colona 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008008
Jean Calixto Dias Roque 
Junior 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).Também não
enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só
será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal, e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem
10.5.5.1 deste edital).

2280004112 Jean Lucas De Jesus Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010101 Jean Lucas De Melo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007564 Jean Souza Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014616 Jeferson De Brito Sobreira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015917 Jeferson De Lima Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008992 Jeferson Olimpio Olmo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007547 Jefferson Curcio Pires 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019512 Jefferson Dos Santos Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017854 Jennifer Rodrigues Moura 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000180 Jennyfer Silva Almeida Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005235 Jeorsafa Alves Pedro Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021115
Jeronimo Dos Passos 
Bremenkamp 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017539 Jessica Braga Da Silva Torres 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.Candidato (a) enviou uma declaração na qual consta que a data de nascimento está divergente, não constando a
informação solicitada: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007156 Jessica Cristina Vieira Simões 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007335 Jessica Da Conceiçao França 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021026 Jessica De Melo Monteiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016702
Jéssica Dos Santos 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013233
Jéssica Matias Dos Santos 
Luiz Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010231 Jéssica Pereira Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005788 Jessica Santos Neves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013521 Jessica Sarmento Pires 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017692 Jessica Silva Leite 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280005175 Jessika Emanuelle De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021450 Jessyca De Moura Neto 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280021245 Jessyca De Moura Neto Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
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desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280013946
Jhersyka Coradello Vilela 
Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005638 Jhonata Almeida Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003554 Jhonatan Da Silva Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004431 Jhonatan De Sousa Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018619 Jhonatan Gomes Basilio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003570 Jhonatan Morais Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280008911 Jhonatan Nascimento Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005823 Jhonatan Silva Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013294 Jhonatan Silva Tavares Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012983 Jhonatan Silva Tavares Santos

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012978 Jhonathan Cristian Tresman 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001942 Jhonathan De Almeida Martins Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005993 Jhoni Dos Santos Passos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016762 Jhonn Maike Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016083
Jhonyson De Souza Reis 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000150 Jhordann De Souza Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011198 Jhordon Dos Reis Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012383 Jhulia Maria Signorelli Ozorio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005746 Joabe Bueno Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015548 Joan Nascimento Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004339 Joao Batista Bispo De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005100 Joao Henric Ferreira Magnago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003912
João Hilton Da Conceição 
Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016289
João Inacio De Oliveira 
Mendonça 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004552 Joao Jadaon Candido Da Silva

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001515 João Lucas Furtunato Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280015886 Joao Lucas Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280017549 João Marcos De Souza Aguiar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280000577 Joao Marcos Silva Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021676
João Marcos Vasconcelos Dos
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015768 João Ozias Rodrigues Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018842
João Paulo Barreto Vilar 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013129 Joao Paulo De Abreu Dias Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),

2280010950 João Pedro Eduardo Klein Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005051 João Pedro Souza Cruz Rossi 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019278 João Victor Batista Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012282 João Victor Brumana 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280011958 João Victor Cruz De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018297 João Victor Cruz De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280018298 João Victor Cruz De Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002779
João Victor Frederico De 
Almeida Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.
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2280004154 João Victor Valli De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021533 João Victor Viana Coutinho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003349 Joao Vitor De Aquino Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008403
João Vitor Do Nascimento 
Wolkers 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016099 João Vitor Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003911 João Wagner Zuin Carnielli Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019087 Jocieli Pinto Das Neves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000358 Jocimar Gonçalves Correa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009918
Joelma Silvestre Renó De 
Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007990 John Haule Siqueira Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015259 Joice Cabidelli Miranda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018487 Joice Correira Aprigio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012724 Joice Dias Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017542 Jonas Jacob Alves Da Silveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017488 Jonas Vieira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011559 Jonatas De Melo Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020468 Jonatas Vicente Duarte 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017715 Jonathan Calixto De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011493 Jonathan Da Silva Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008410 Jonathan David Zanetti Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012077 Jonathan José Lourenço Cock Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014820 Jonathan Monteiro Maciel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005509 Jonathas Machado Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017136 Jordan De Paiva Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011331 Jordan Nascimento Burini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019455 José Augusto Pereira Ferreira 
Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004458 Jose Carlos Nicchio Junior Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013502 Jose Carlos Vilela Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010207
José Fernando Farias 
Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010425
José Francisco De Moraes 
Netto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017272 Jose Igor Rozeno Vertos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010590 José Leonardo Roque Neto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007661 Jose Luis Pereira Junior Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013362 Jose Pedro De Souza Junior Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014160 Joseph Henrique Mota 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280016364 Jose Pires Dos Santos Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005004
Jose Sacramento De Souza 
Neto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013139 Josideson Ferreira Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280008703 Josivane Teixeira Lopes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021672 Josué Gomes De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012638 Jovane Picoli Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280006615 Joyce Carvalho Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006014 Joyce Mattos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017017
Joycy Emanuely Silva Poubel 
Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280000908 Judson Muniz Sampaio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014951 Julia Adriani Rodrigues Couto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280007820 Julia Costa Damacena 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014593 Julia De Assis Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014127 Julia Duque De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020856 Julia Martins Da Silva Hammer

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010921 Juliana Ambrosio Fole 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011190 Juliana Ambrosio Fole 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010230 Juliana Barbosa Godói 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009817 Juliana Marques Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020568 Juliana Pinheiro De Andrade Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280018819 Juliana Rodrigues De Jesus Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001350 Julian Da Silva Faria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012928 Juliano Da Silva Siqueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017186 Juliano De Souza  Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010869 Juliender De Andrade Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004866
Junia Hartuique Do 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021483 Junior Lima Do Nascimento Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009235 Jussara Valim Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010661 Kaio Fábio Jacob 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013395
Kaio Henrique Deolindo 
Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001862
Kaiurilanne Echily Tomazia De 
Paiva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015385 Kamila Oliveira Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021469 Karen Beatriz Fonseca Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006922 Karen De Souza Figueiredo Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017800 Kariane Matias Mendes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021626 Karina Coimbra Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280013144 Karina Faria De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280002508 Karina Tamanini Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013218 Karine Da Silva Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009893 Karissa Tapias Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014907 Karla Beatriz Hubner De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010797 Karolainy Altoé Bedim Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016113 Karolayne Santos De Moura 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017367 Karolayne Soares Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018762 Karolina Lima Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018175 Karyna Batista Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280004844
Kassia Rennatha Oliveira 
Ganga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000230 Katia R Simionato Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009375 Kayaan Boostel Cardoso Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013971 Kayque Marinho Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019044 Keliane Santos Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010542 Kellen Lopes Colombo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011332
Kellyson Patrick Aranzedo 
Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018805 Kelvin Furtunato Inguel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017409
Kemelly Cornelio Rocha De 
Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280016794
Kennedy Gonçalves Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006349 Kenniel De Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003021 Kenniel Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280002789 Kenniel Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006285 Keren Pereira Silva Falcão 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021630 Keroline Coimbra Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280016032 Késsia Souza Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008013 Kessis Diones Marques De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010982 Kessy Jhoni Ferreira Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002730 Ketelyn Menezes Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021073 Ketheley Simoes Vidal Ferreira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005810 Ketlyn Andrade De Holanda 

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280013428 Ketylla De Andrade Moraes 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  porém sem assinatura e sem estar
acompanhada de cópia do documento pessoal de identificação, ou seja, em desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos  permitidos/aceitos,  no  subitem 10.5.5.1  deste  edital).O  candidato(a)  também  enviou  apenas  registro  de  consulta  de  situação
cadastral, contrariando o que é solicitado em edital, conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008996 Kevin Firmino Laurett Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009829 Kevin Gonçalves Marques Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006890 Keyla Dos Reis Nunes 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280001906 Keylamara Felizardo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002033 Kissila Da Silva Motta 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007498 Kissyla Gonçalves Bôa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016749 Kleito Alves De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002461 Kleityele Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280017379
Klenia Raquel Laudelino De 
Souza 

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280003310 Kleyton Carlos Guilherme 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008775
Klisman Rubens Rodrigues De
Moraes Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012846 Kristian Batista Bonelá 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013988
Kyssila Christina De Paula 
Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017307 Lahana Monteiro Fraga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005473 Laila Vieira Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280016456 Laila Vieira Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012641 Laís De Souza Campos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006330 Lais Gomes Entringler 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004530 Laisi Lascola Azeredo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados  da  Receita  Federal.Também  não  enviou  cópia  de  documento  oficial  de  identificação  com  foto  (ver  quais  são  os  documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital). 

2280013393 Laisi Lascola Azeredo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280005736 Laís Morais Nogueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007254 Landerson Nascimento Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006286 Lara Alice Carvalho Viana Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018920 Lara Costa Inacio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018384
Larcky Barbosa Ringuier 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016802 Larissa Barros Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016945 Larissa Barros Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280021552 Larissa Comper Scotta 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021305 Larissa Da Silva Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280012224 Larissa Justo Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002716 Larissa Loureiro Schmidt 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001709 Larissa Mardone Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001996 Larissa Piffer Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002910
Larissa Ribeiro De Almeida 
Miranda 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008018
Larissa Ruas Sgulmaro 
Amâncio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280017436 Larisse Santana Viegas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280007201 Lavinia Carla Garcia 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020837 Layniker Siqueira Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016140 Layra Costa Simões 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014050 Laysa Stephania Queiroz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012135
Layssa Andressa De Almeida 
Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014826 Layza Barbosa Cares Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014881 Layza Barbosa Cares Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011263 Leandra Da Silva De Freitas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016963 Leandra De Aguiar Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017884 Leandra De Aguiar Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011836 Leandro Arruda Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012106 Leandro Bulhões Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000403 Leandro Rodrigues Barbosa Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).Também não
enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só
será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal, e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem
10.5.5.1 deste edital). 
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2280012869 Leandro Roger Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000161 Léa Oliveira Caldeira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014602 Lebiona Pajussara Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010852 Leiderson Queiroz Angelo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016522 Leidmara Correia Dos Anjos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015989 Leonan Dos Passos Gomes 
Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010764 Leonan Santos De Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000045 Leonardo Almeida De Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015585 Leonardo Alves Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014412 Leonardo Do Carmo Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015880 Leonardo Existo Becalli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017197 Leonardo Oliveira Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007573 Leonardo Oliveira De Almeida Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).Também não
enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só
será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.
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2280013256 Leonardo Pereira De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016384
Leoni Lafaiete Marques 
Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004314 Letícia Costa Brito 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009394
Letícia De Oliveira Dias 
Faustino 

Candidato(a) não enviou a declaração solicitada na alínea 'c' (enviou apenas registro de consulta de situação cadastral), contrariando o que é
solicitado em edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial
de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível  no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280002598 Leticia Garcia Pezzini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016513 Letícia Pimenta Tiussi 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009508 Leticia Rodrigues Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280021826 Letícia Schunk Amaral 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014214 Letícia Silva Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280009127 Lhuan Patrick Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003742 Liliane Do Amaral De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002326
Lindemberg Gouvea Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010512 Lionaria Silva Calixto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010962 Lorena Gabriel Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280016160 Lorena Gama Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007742 Lorena Gama Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017265 Lorena Hellen Borlot Erlacher 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012564 Lorena Schroeder Zorzanelli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005520 Lorraine Borges Poton 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008440 Lorraine Flegler Da  Siva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013119 Lorrainy Stabenow Vieira 
Candeias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012979 Lorrainy Stabenow Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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Candeias 

período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003100 Lorran Vilela Alves Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280011344 Lorrany Rodrigues Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003749 Lorrayne De Jesus Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014843 Lorrayne Rodrigues Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014870 Lorrayne Stéphane De Queiroz

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008180 Lorrayne Valadares De Jesus Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014562 Lowrrayne Gomes Tatagiba Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009307 Luan Amaral Dutra Figueiredo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004556
Luana Oliveira De Melo 
Martins Generoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016246 Luane Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010457
Luanna Cristina Tiburcio 
Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000633 Luan Soares Aguilar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002154 Luan Souza Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280008582 Luan Souza Valotto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019079 Luan Victor Da Silva Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000854 Lucas Alves Gomes Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001820 Lucas Alves Lucio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010148 Lucas Augusto Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010644 Lucas Barbosa  Costa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005627 Lucas Daniel Gomes Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via

Página 181 de 271



impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003073 Lucas Da Silva Cabral 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001226 Lucas Detoni Da Ressurreição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003974 Lucas Dias Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013104 Lucas Diniz Macedo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004840 Lucas Effgen Sepulcro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001695 Lucas Euzebio Scalzer Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002570 Lucas Farias Lisboa Neves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007789 Lucas Ferreira De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007768 Lucas Figueredo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007566 Lucas Francisco Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018453 Lucas Guilherme Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280012313
Lucas Henrique De Souza 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006882 Lucas Laurindo Alves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021332 Lucas Luiz De Amorom Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001615
Lucas Marcelo Coutinho Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019101 Lucas Oliveira Do Rego 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009971 Lucas Oliveira Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013257 Lucas Patrocinio Antunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280013854 Lucas Pina Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010769 Lucas Precilios Pacheco Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280020721 Lucas Rodrigues Nascimento Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008803 Lucas Rodrigues Soprani 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014095 Lucas Rodrigues Vargas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280007727 Lucas Valadares Vicente 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001323 Lucas Venancio Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000878
Lucas Veronez Stein De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002778 Lucas Viégas Aguilar Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002725 Lucas Vieira De Sá Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010509 Luciano Carlos Da Silva Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018157 Luciano De Souza Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015307
Ludimila De Jesus Teixeira 
Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011424 Ludimilla Silva Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018070 Ludmila De Souza Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001806 Ludmyla Emerick Porto Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005311 Ludson Do Rosario Lyrio Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019467
Luis Gustavo Santos De 
Castro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000375 Luiza Assis Morais 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013291 Luiz Eduardo Vieira Castilho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280000318 Luiz Eduardo Vieira Castilho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018124 Luiz Felipe Do Carmo Barreto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280016480 Luiz Fernando Demonel Pitol Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001182 Luiz Fernando Demonel Pitol Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006526
Luiz Fernando Mioto 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016914 Luiz Fernando Oliosi Vago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016964 Luiz Fernando Oliosi Vago 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000107 Luiz Filipe Vieira Nascimento 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280004036 Luiz Filipe Wolfgramm 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000718 Luiz Henrique Moreira 
Campista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015740 Luiz Henrique Moreira 
Campista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016570 Luka Malacarne 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006433 Luma Izadora Morais Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018882
Lunara Ariely De Oliveira 
Andrade 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280011817 Maeli Borlot De França 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013156
Magna Fernandes Silveira 
Ramos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados  da  Receita  Federal.Também  não  enviou  cópia  de  documento  oficial  de  identificação  com  foto  (ver  quais  são  os  documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital). 

2280012236 Magno Reis Pinto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018344 Maicon Da Cruz Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280018027 Maicon Ribeiro Furtado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017815 Maike Martins Vargas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005314
Malena Dos Santos Brito 
Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016711 Manuela Da Silva Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016637 Manuela Da Silva Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005916 Mara Pollyana Souza Gomes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017868 Marcelly Monteiro Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016785 Marcelo Silva Das Merces 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013268 Marciele Lima De Cesar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013742
Marcilaine Carneiro Chagas 
Honorato 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004739 Marcio Dos Santos Braga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001099 Márcio Manga Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003431 Marcio Patricio De Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017801 Marco Antonio Felismino Silva 
Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015613 Marco Aurelio Silva De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017844 Marco Aurelio Silva De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015525 Marco Aurelio Silva De Oliveira

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012290
Marcos Antonio Campos 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015062 Marcos Gabriel Souza Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012544 Marcos José Araújo Mendes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280010377
Marcos Vinícius Mendonça 
Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021747
Marcos Vinícius Pulcena Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011961
Marcos Vinicius Santos De 
Souza Vinicius 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015095 Marcos Vinicius Silva Leite 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.Também
enviou apenas registro de consulta de situação cadastral, contrariando o que é solicitado em edital, conforme segue:c.1) a declaração citada na
alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280002049 Marcos Vinicius Souza Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007970 Marco Tulio Nogueira Marzano Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017612 Marcus Vinicius Nascimento 
Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010682
Marcus Vinicius Souza 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018793
Maria Adeina Vezula Da Silva 
Fança 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000875
Maria Cândida Ribeiro De 
Assis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019060
Maria Caroliny Almeida De 
Matos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002472 Maria Clara Sales De Carvalho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013594 Maria Eduarda De Almeida 
Alencar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016470 Maria Gabriela Monteiro Viana Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da

Página 194 de 271



Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015391
Maria Helena De Souza 
Guedes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005151 Maria Izabel Da Vitória Corrêa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012155 Maria Julia Fernandes Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014397
Maria Luiza Barbosa Da 
Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000805
Maria Luiza De Amorim De 
Brito Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004920 Maria Luiza Machado  Jaegger

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280000094 Maria Luiza Mello Da Hora 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012568 Maria Luiza Valadares Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280016163
Mariana Dos Santos Da Costa 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017512
Mariana Dos Santos Da Costa 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013292
Maria Rosemeri Ferrarini 
Ricieri 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015126 Marisa Coelho Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001306 Marise Rodrigues Sathler 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280014841
Marllon Miguel Tani Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013029 Marlon Barros Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018059 Marlon Carneiro Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004396 Marlon Costa Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013724 Maryane Altoé De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004602 Mateus Augusto Ferreira 
Simao 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004455 Mateus Bonfim Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013815 Mateus Cateringer Bernardo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011894 Mateus Dos Santos Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015719
Mateus Luiz Nascimento 
Gonzaga 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007305 Mateus Oliveira Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008546 Mateus Silva Feu 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014754 Matheus Afonso Santiago Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016932 Matheus Augusto Silva 
Barcelos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011210 Matheus Campos Aquino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007975 Matheus Crizostomo De Souza

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004461 Matheus De Jesus Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014429 Matheus Dos Santos Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016176
Matheus Felipe Gomes Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002372
Matheus Gabriel Gianizelli De 
Almeida 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280009132 Matheus Henrique Costa Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003020
Matheus Malvino Pessanha 
Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003835
Matheus Nascimento Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280012729 Matheus Oliveira Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006196 Matheus Pereira De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006405 Matheus Pereira De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005963 Matheus Pereira De Jesus Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000756 Matheus Peres Marin Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011891 Matheus Rabelo Nogueira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018588 Matheus Santos Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018506
Matheus Simões Neto 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013686 Matheus Soares Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010728 Matheus Teixeira Peres 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016550 Mattheus Nunes Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280018164 Mattheus Rocha Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018844 Mauricio Avila Pires 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008797
Mauricio Bento De Freitas 
Filho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015016
Maurício Henriques De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017234 Maurício Paulo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017085 Mauriciop De Miran Da 
Apolinario 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020591 Max Miller Basilio Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016542 Max Souza Da Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010544 Maxssuel Soares De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004755 Maxwelly Soares Britis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014344 Mayara Caetano Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000946
Mayara Costa De Souza 
Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007445 Mayara Da Cruz Soares Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017159 Mayara Lisete Lipes Pereira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000209 Maycon Carlota Coutinho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008367 Mayk Das Neves Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009143
Mayla Marianna Oliveira 
Barreiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005439
Maylla Rodrigues Vasconcellos
Patta 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013040 Mayra Lima Picoli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001451 Mayra Paola Correia Scopel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013905 Maysa Freitas Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014686 Melissa Lopes Theotonio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012776 Meyrice Machado 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013565 Micaela Ferreira Mendes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012716 Micael Novaes Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010216 Michael De Araujo Reis Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006324 Michele Miranda Abu Dioan Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via

Página 205 de 271



impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006318
Michele Sales Barroso 
Barcelos De Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004206
Michele Sales Barroso 
Barcelos De Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008955
Michel Henrique Soares De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018883 Michelle Maria Lourenço Lino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021532 Mikaelly Felicio Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015608 Milena Pimentel Pereira 
Romero 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002337 Milene Ramos Silveira Ferreira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020821 Mileydi Alves Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004438 Millena Ferreira Wagner 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010165 Millena Garcia Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.Também não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea
'c', conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF,
por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com
foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280009791 Milton Dos Santos Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016227 Miriam Dresch Freire 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002127 Miriam Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004542 Mirian Souza Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002490 Misael Silva Celestino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013341 Moisés Rocha Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005709
Monica Brunela Soares 
Barboza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003691 Mônica Cunha Barros 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015734 Monique Zambon Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280017962 Mozahinter Alves Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021524 Myckael Da Silva Dias Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017925 Mylena Rodrigues Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013389 Naiara De Souza Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010763 Naiara Jesus De Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009556 Nailton Argolo Amaral 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002571 Najla Marsetti Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002526 Natacha De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013282 Natália Araújo Leal Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280013136 Natália Araújo Leal Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013633 Natalia Da Mota Strelow 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010228 Natalia Ramalhete Decoté 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280002648 Natalia Ribeiro Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014253 Natalia Roodrigues Vargas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005562 Natalia Serpa Da Silva 
Pimentel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018907 Natália Silva Kurth Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017714 Natalia Soave Da Conceição 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016841 Natali De Oliveira Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016771 Nathalia Cristina Guidini Dias 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280020854 Nathália Moura Da Silva Faria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021466 Nathália Schuenck Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006552 Nathalya De Souza Dias Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013734 Nathaly Ribeiro Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014181 Nathan De Paula Rangel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009366 Nathã Torezani Toledo Ribeiro 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja, em desacordo
com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado
o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF,
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',  e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280019496 Nathiele Trarbach Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014262
Nathiely Avancini Da Silva 
Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018429 Natieli Viana Schueng 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010574 Nayane Tirsa Valentim Leão Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006114 Nayara Araujo Mendes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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Carvalho 

período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007924
Nayara Valentim Gonçalves 
Leão Tirza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018788 Nayra Dos Santos Borges 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000365 Neilton Teixeira De Brito Junior

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002283 Nelber Gazoli Andrade 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011261 Nessandra Meireles Alves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020916 Nestor Della Fuente Gomes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010598
Nicolas Alexsander Da 
Fonseca 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280005739 Nicolas Soares De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006989 Nicolas Xavier 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005212
Nilo Gustavo Da Conceição 
Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006940
Oscar Antonio De Oliveira 
Neto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005656 Oseias Prates De Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002705 Osmar Signorelli Paterlini Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010868 Otávio Lopes De Angeli 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280015495 Otavio Santos Da Cunha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000324
Otávio  Willian  Dos Santos 
Neves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003244
Pablo Aparecido Azevedo De 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013640 Pablo Beuclair Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280015792
Pablo Roberto Petri De 
Andrade 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017273 Pabola Nogueira De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020961 Paloma Dos Reis Cunha Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021018 Paloma Dos Reis Cunha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013374
Pamela Ruth Dos Santos 
Tomaz Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019469 Pamela Souza De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018942 Paola Torquato Ramalhete 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001976 Patric Andrade Da Paz Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c' sem assinatura, e não enviou a declaração
solicitada na alínea 'c.1' (enviou apenas registro de consulta de situação cadastral), contrariando o que é solicitado em edital, conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016810 Patricia Alves Domiaciano Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003396 Patricia Silva Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016268 Patrick Aguiar Scherrer 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018389 Patrick Benedito Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000835 Paula Estevao De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280008646 Paulo Dante Murali Carneiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006514 Paulo Felipe Gonçalves 
Teixeira Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016569 Paulo Henrique Lage Alves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012393 Paulo Ricardo Pagio Girelli 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009858 Paulo Sérgio Miguel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013924 Paulo Victor Santos Schultz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018440
Paulo Vitor Do Prado 
Camporez 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280004823 Paulo Vitor Garcia Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021489 Paulo Vitor Jacob Do Carmo 
Benedito 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007281 Pedro Elias Batista Paim Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001333
Pedro Gabriel Santos 
Fernandes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016806
Pedro Henrique De Barros 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012355
Pedro Henrique Machado 
Zanelato 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017243 Pedro Henrique Marquesi Eler 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período das
08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', porém com apresentação ILEGÍVEL.

2280000916 Pedro Henrique Mello Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003825 Peterson Fernandes Lopes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021444 Phelipe Areas Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016296 Phelipe Augusto Da Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011758 Philipe Andrade Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280012904 Philipe Da Silva Gama 

Na declaração encaminhada pelo candidato(a) consta que ele efetuou declaração de IR de 2018. Candidato(a) deveria enviar a documentação
solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c.1',  conforme segue:c.1)  a  declaração citada na alínea  'c'  só será aceita  se
acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280004838 Poliana Barros Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005072
Polliana Rocha Da Conceição 
Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011766 Polliane Aguiar Soares 
Salvador 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013805 Priscila Fernanda Barbosa 
Blumk De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008994 Rachel Rosa Sant Anna 

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280005844 Rafaela Araujo Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013406
Rafaela Cleide Sabino Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007063
Rafaela De Freitas Moreira 
Cordeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015940 Rafaela Duarte Da Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019434 Rafaela Pereira Do 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005707 Rafael Brito Magalhães Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004452 Rafael Capato Sarter 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017584 Rafael Carriço Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017564 Rafael Carriço Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009062 Rafael De Oliveira Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017365 Rafael Freitas De Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003442 Rafael Gomes Guarnier Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007400 Rafael Henrique Almeida Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005019 Rafael Lutes Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016360 Rafael Mothé Rossetto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000488 Rafael Pimenta Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003291 Rafael Pinheiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015358 Rafael Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012640 Rafael Sobrinho Jesus Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010657
Rafael Teobaldo Moura 
Ferreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000184 Raiane De Oliveira Agapito 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003651 Raiane De Souza Mathias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014999 Raiany Saldanha Porto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000642 Rai Cani Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010402 Railton Vinicius Gomes Lima Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010502 Railton Vinicius Gomes Lima Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011809
Ralph De Oliveira Pereira 
Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280010783 Ramon Andrade Loureiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015861 Ramon Andrade Loureiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280004679 Ramon Manhaes Da Luz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017535 Ramonna Cardoso Targa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. 

2280004468 Ramon Nery 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009089 Ramon Santos Da Conceição Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002531 Ramon Santos Nery Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003526 Raniely Alvarenga Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010008 Ranyeli Campos Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'.

2280018713 Raphael Da Silva Gama 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020848 Raphael Miranda Rezende 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013977 Raquel Moreira Barcellos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007553 Rayana Martins Porfirio Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007687 Rayana Martins Porfirio Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006375 Rayane Alves Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014049 Rayanne Amorim Rody 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016992 Rayanne Vidal 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005772 Raylan De Oliveira Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006233
Rayssa Lima Pereira 
Carmelino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013994 Rayssa Nascimento Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013818 Rayssa Nascimento Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013926
Rebeca Tailine Alves De 
Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001790
Rebeka Ramalho Ferenc 
Gonçalves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016664 Regiane Da Costa Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002024 Reginaldo Dos Anjos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005060 Reinaldo Pereira Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004275 Reinan Ramos Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012816
Reineyr Rodrigues Do 
Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014398 Renan Cabral De Valois 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019430 Renan Della Fuente Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011313 Renan Della Fuente Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009147 Renan Oliosi Cereza 

Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280016591 Renata Bravim Fraga Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280003839 Renata Franciele Da Silva 
Lima 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001676 Renata Sousa Friebe Barbosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000750 Renato Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002118 Renato Neves Nascimento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008620 Renilda Porto Da Silva Batista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007662 Rerison Galdino Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008745 Rhayana Rodrigues Cardoso Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016002 Rhuan Gomes Manga Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013707 Rhuann Thomazini Livramento 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006732 Rian Barbosa Da Silva 

Candidato(a)  enviou  a documentação solicitada  no subitem 5.13.3.5  do Edital  de  Abertura,  alínea  'c',  porém sem assinatura,  ou  seja,  em
desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018,
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de
IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de
documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).Também não
enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração citada na alínea 'c' só
será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280019097 Ricardo José De Brito Júnior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016488 Ricardo Lagasse Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017230 Roberta De Souza Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015223 Roberta Fraga Barbosa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015562 Roberto Carvalho Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003672 Robson Da Silva Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007180 Robson De Souza Santana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006746 Rodolfo Dos Reis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280002591 Rodrigo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008663 Rodrigo De Jesus Lopes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011855 Rodrigo Peres Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009631 Rodrigo Silveira Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008055 Rodrigo Soares Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010034
Rodrigo Sousa Santos 
Carneiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008040 Romário Da Silva Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000249 Romildo Silva Marcelino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006843 Romulo Da Silva Sarmento Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019180 Rômulo Guedes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009420 Romulo Henrique Silva Soares

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021806
Ronaldo De Oliveira Neto 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002016
Roney Orlando Nogueira Do 
Espirito Santo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013922 Roney Ribeiro Sant Anna 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018696 Rosana Hermenegildo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011188 Rosana Hermenegildo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280017795
Rosimeire Dos Santos 
Guilherme 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009213 Ruan Alves Cordeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280013750
Ruan Anderson Rodrigues 
Souza 

Candidato(a) enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período das
08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b'. Todavia, na declaração em anexo, consta o nome de ADSON FIGUEIREDO DE AGUIAR
e, como assinatura, RUAN ANDERSON RODRIGUES SOUZA, estando em desacordo com a normativa exigida em Edital. 

2280018327 Ruan Carlos Alves De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009102 Ruan Carlos Silva Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000811 Ruan Vieira Neves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012995 Rubens Morosini Dos Santos Candidato (a) não enviou cópia do documento pessoal com foto solicitado no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c)
enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br:
a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280017398 Rusile Raliele Barros Bonela Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002703 Rute De Souza Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008375
Sabrina Da Silva Fernandes 
Fadini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010081 Sabrina De Sousa Ribeiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011414 Samantha Caliari Souto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012338 Samara Barbosa Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020539 Sâmara Mendes Dos Santos 
Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013887 Samara Ramos Das Neves Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004778 Samily Ferreira Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007190 Samuel Da Silva Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008581 Samuel De Mello Araujo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009546 Samuel Lopes Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012080 Samuel Lucas Melo Viana Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001239 Samuel Nascimento Costa Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018025 Samuel Peres Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020648
Samuel Sadler Ferreira 
Mendes Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005120
Samyla Kathleen De Andrade 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014122
Samyr Cesario Schneider Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006042 Sara Da Silva Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015961 Saulo De Tasso Aliberto 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012874 Savanna Hemily Garcia Dos 
Santos Zuqui 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017163 Sávio Eduardo Knaak 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011308
Saymon Mike Vandier Siqueira
Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016271 Scárlety Pereira Santos Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014374 Schubert Carvalho Amorim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001375 Shara Almeida Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005096 Shewdon Teixeira Griffo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280003323 Sidinei Teixeira Valerio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012720 Sidnei Telles Casas Novas 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006681 Silvano Andrade Domingos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013503 Simeya Sa De Sousa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011740 Sindy Caroline Da Silva Jesus 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014492 Sindy Caroline Da Silva Jesus Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005024 Sindy Caroline Da Silva Jesus Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021701
Solimar Dos Santos Paulo 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014529 Soriane Santos Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000644
Stefania Raqueli Vesper 
Plaster 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009012
Stefani Danielle De Oliveira 
Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280008895
Stefani Danielle De Oliveira 
Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002238 Stefani Gama Andrade Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002035 Stefany Kezya Alves Miranda Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005038 Steffany Oliveira Patente 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018330
Stela Mariane De Freitas Hote 
Manso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280021851 Stephanie Coelho Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007081
Stephano Ormizio Gomes 
Coelho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012924 Suzana Alves Lisboa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017290 Tácila Gransieri Zampiroli Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280014065 Taiane Pilon Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009677
Taise Conceição De Oliveira 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015351 Talita Dayane Santos Gabriel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006974 Talita Poton Soares Possidônio

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280013843 Tallyta Rigo Onório 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013950 Tallyta Rigo Onório 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017543 Tamires Flores Fernandes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280000099 Tamires Lacerda Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280012608 Tamires Lopes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009804 Tamires Mello Batista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015599 Tanisio Ferreira Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006061 Tarcísio Guimarães Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006450 Tauana Cardoso Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012302 Tayhamela Pinheiro Andrade 
Colombini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015871 Taynara Leal De Castro Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015932 Taynna Rigo Onório 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019388 Tayrone Gama Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001486 Thainá De Souza Cardoso 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014151
Thainá França Cupertino 
Vicente 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012822 Thaina Oliveira Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008485 Thainara Da Penha Thomes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008594 Thainara Da Penha Thomes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012238 Thaina Silva Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014581 Thaís Baptista Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014560 Thaís Baptista Alves 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003661 Thais Cipriano Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021503 Thais Felipe De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014143 Thaís Jeorgea Araujo Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013072 Thais Loyola Dos Santos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
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Costa 

das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280000603 Thais Mirelli Cerqueira Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003985 Thais Olivia Schimidt De Paula

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021617 Thaissa Gomes Loureiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280010161 Thales Dias Castilho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021689
Thalia Santana Filgueiras 
Bazilio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007048 Thalita Skarlet Carvalho 
Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011481 Thalles Henrique De Faria 
Fontoura 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005858 Thalles Rodrigues Melo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013741 Thamires Vieira Raimundo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280005535 Thamyres Da Silva Bonifacio 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280013779 Thatiane Zioto Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013740 Thatiane Zioto Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005640 Thauan Ferreira Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012708 Thaylon Pinto Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021675 Thaynan Porto Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012115 Thayna Pereira Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001460
Thaynara Loureiro Machado 
Wulpi 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006054 Thaynara Machado Riquieri 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012648 Thaynara Pinto Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016231 Thaynná Queiroz Passabão Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005239 Thaysa Karla Duarte Mônico Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.Enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', porém sem assinatura, ou seja,
em desacordo com a  normativa exigida em Edital,  conforme segue:c)  enviar,  no  período das 08h do  dia  25/06/2018 às 23h59min do dia
28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via
isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',
e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280019470
Thays Cristiny Vasconcelos 
Campello 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280007428 Thays De Oliveira Jardim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012506 Thays Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000537 Thed Willian Lemos Lazarini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003394 Thiago Amaral Lyra 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013735 Thiago Ribeiro Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280019509
Thiago Rodrigues Da Hora 
Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280012296 Thiago Rodrigues De Carvalho

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009970 Thiago Santana Barrere 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280021749 Thiago Souza Aguiar 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002566 Thierry Candotte Freire 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017049 Thifany Fonseca Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017005 Thyago Bravin Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280013756
Thyarles  Lucas Bahiense 
Soares 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280015576 Tiago De Aguiar Pacheco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010958 Tiago Miranda De Andrade 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014017 Trielle Martins Santa Bárbara 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014063 Trielle Martins Santa Bárbara 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280000660 Tuany Martins Serra 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280006919 Uanderson De Jesus Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007405 Uelton De Oliveira Medeiros Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016192 Uilian Diogo Zequini 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015962 Ullisses Correia Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009437 Ursulla Pancotto Bastos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013265 Valteir Marques Moreira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004574 Vanderlene De Oliveira Vesfau 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008044 Vanderlucio Fernandes Dos 
Reis 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011772 Vanessa Knidel Anercinio Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008569 Victor Fernandes Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002569 Victor Fonseca Pessoa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013761 Victoria Luchini Felipe Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280004668 Victor Manoel Amaro Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008972 Victor Manoel Amaro Dias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012417 Victor Presiley Santos Pires Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012456 Victor Presiley Santos Pires Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012468 Victor Rodrigues De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008298 Victor Stinghel Bazoni 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017087
Vinícius Augusto Santiago Vila 
Nova 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004029 Vinícius Blank Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006996 Vinícius Blank Vieira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014933 Vinicius Boldrini Romao Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009414 Vinicius Christ 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018249 Vinicius De Carvalho Rocha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012543 Vinicius Ferreira Franco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280010372 Vinicius Freitas De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010389 Vinicius Freitas De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007581 Vinicius Junio Ribeiro Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004798 Vinícius Mozer Lorençoni Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
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seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280020727 Vinicius Pereira De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011032 Vinicius Vieira Teixeira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003249 Vinicius Vilela Lagares 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280016138 Vitor Barbosa Da Vitoria 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018557 Vitor Boldrini Romão 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280000229 Vitor Cardoso Santana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1', conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.No documento em anexo, não consta dados concernentes à identificação do candidato, como, por exemplo, o número
do CPF. 

2280006120 Vitor De Almeida Matoso Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013578 Vitor De Macedo Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
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das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280012859 Vitor De Macedo Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016501 Vitor Julio Freire Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016500 Vitor Julio Freire Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280011857 Vitor Negrelli Spalenza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003963 Viviane Gomes Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019245
Wagner Alan Bonela Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280008271 Wagner Ferreira De Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010176 Wagner Nascimento Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c', conforme segue:c) enviar, no período
das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração
impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos
permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital).

2280002565 Wagner Toneto Rainha 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010506 Wagyneriano Dorea Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002994 Walace Dos Santos Gonçalves

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010922 Walace Jessé Lima Monteiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007856 Walace Mascarello Virissimo 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280001581 Waliff De Souza Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012400
Walisson Dos Santos 
Espindola 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009999
Wallace Allan De Andrade 
Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013546 Wallace Ramos Braz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita  Federal.Candidato(a)  enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital  de Abertura,  alínea 'c',  porém sem
assinatura, ou seja, em desacordo com a normativa exigida em Edital, conforme segue:c) enviar, no período das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 28/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio da Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa
de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a declaração impressa e devidamente assinada,
citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10
deste edital).

2280011907 Wallas Santos Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007371 Wanderson Laurencio Nunes Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006394 Wanderson Lessa Do Rosario Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
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documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008593 Wanderson Nascimento Sales 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015507 Warley Miranda Pacheco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004528
Wayna Laisla Silva Loureiro 
Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005883
Weberson Lopes Dos Santos 
Junior 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002230 Wécia Cristina Cruz Morais 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004241 Weden Nascimento De Araujo Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007746 Wedly Marcos Gonçalves De Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
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Lima 

período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006162 Wélber Moraes Supertino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009043 Welberty Carrasco Riguetti 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003418 Welinton Sousa Salomão 

Candidato(a) não enviou a documentação assinada, solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital).

2280016576
Wellerson Tony Pereira 
Antunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009252 Wellington Da Silva Gomes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012914 Wellington Duarte Ribeiro Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008317 Welton Moscon Ferreira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006024 Wendel Caetano Rosa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019415 Wender Campos Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015276 Wender De Oliveira Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1', conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002609 Wesley Da Silva Moraes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008386 Wesley Dos Santos Justino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008326 Wesley Fernando Schaefel 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280007840 Wesley Hernandes Matos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012445
Wesley Luiz Antunes 
Romanhol 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019194 Wesley Martins Fagundes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019465 Wesley Pereira Carvalho 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019175 Weslley Batista Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005095 Weslon Carlo De Oliveira 
Batista 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016584 Weverton Marinotte De Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001244 Weverton Monteiro Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001366 Weverton Monteiro Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007124 Weverton Pinheiro Lopes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019446 Weverton Portela Govêa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280004359 Wigor De Souza Vieira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b',c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017192 Wiliam Barbosa Matos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008270 Wilker Marques Farias Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
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declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010541 William Da Costa 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006821 William De Paulo Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013689 William Felizardo Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006520 Williana Diniz Souza 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001555 Willian Bertolino Da Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013702 Willian Coelho Bonfim 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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2280009664 Willian Couto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280008865
Willians Carlos Lordes Da 
Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009505
Willy Lúcio Oliveira Santos 
Neto 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280014626 Winycius Bernardino Carneiro 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009138 Wivertonbanhos Da Silva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009064 Wivertonbanhos Da Silva Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016847 Wudson Vieira Da Cruz 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração
citada  na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.
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2280005477 Wyvis Lohan Freire 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010434 Yago César Freitas Roni 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012770 Yago Roberto Lopes Moura 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012436 Yanka Ribeiro Nunes 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001469 Yan Pacheco Xavier Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280010877 Yara Dos Santos Rodrigues 
Santana 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001643 Yara Macota Estevão Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280019460 Yara Nunes Lourenco 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002175 Yasmim Ferreira De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280002424 Yasmim Nunes Quintino 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013243 Yasmin Nascimento Farias 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280016123 Ygor Dos Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280016042 Ygor Falcão Oliveira Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009570 Ygor Pereira Desabado Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
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impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280017913 Ygor Soares Martins 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280009751 Yhury Emidio Rodrigues 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001466 Yorrãh Amorim Silva Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280006369 Yorrãh Amorim Silva Pereira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280005932
Ytalo Leonardo Guedes Dos 
Santos 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280003405 Yure Lee De Souza Ramos Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280012162 Yuri Braga Souza Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 5.13.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
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Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 10.5.5.1 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280013174 Yuri Dos Santos De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280018166 Yuri Dos Santos De Oliveira 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alínea 'c.1',conforme segue:c.1) a declaração citada
na  alínea  'c'  só  será  aceita  se  acompanhada  da  via  impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de
dados da Receita Federal.

2280005872
Yuri Ewerton Dos Santos 
Moura 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280015112 Yuri Paiva 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280001250 Yuri Paiva Da Cruz Venturine 

Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

2280007563 Zilda Fernandes Dias Borges Candidato(a) não enviou a documentação solicitada no subitem 2.2.3.5 do Edital de Abertura, alíneas 'c' e 'c.1',conforme segue:c) enviar, no
período das 08h do dia 25/06/2018 às 23h59min do dia  28/06/2018, observado o horário oficial  de Brasília/DF,  por meio do link Envio da
Declaração de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Via isenção de IRPF, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br: a
declaração impressa e devidamente assinada, citada na alínea 'b', e cópia de documento oficial de identificação com foto (ver quais são os
documentos permitidos/aceitos, no subitem 3.5.10 deste edital),c.1) a declaração citada na alínea 'c' só será aceita se acompanhada da via
impressa  da  consulta  no  site  da  Receita  Federal:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp,  com  o
seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.
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