
ESAG

Luciano Busato Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Fracine P. da Silva Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Laiana Mayra Barbosa Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

CESFI

Osmar Guilherme Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Alice Karina dos Santos Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Rafael Azambuja da Silva Recurso indeferido Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Bruna Atamanczuk Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

CEPLAN

Magno Ronan Ritzmann Recurso indeferido Classificação mantida, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"

CEAD

Maria Verônica da S. Dionísio Recurso indeferido

Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.                                                                 

Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "b"

CEAVI

Anne Marcely Prestes Rocha Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

FAED

Aline Ferreira Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Camila Oliveira da Silva Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"

Camilo Ramos Semensato Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Maria Gerlane Santos de Jesus Recurso Deferido Classificação retificada, recebe também o auxílio moradia

Adriana Maria de Souza da Silva Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"
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CEO 

Ana Beatriz da Silva Recurso indeferido Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Débora Rojahn Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Jaqueline Teresinha Lunkes Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Jéssica Vanessa Corradi Dalazen Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Silvia Fátima Ferraboli Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Vanessa Paula Ostroski Recurso indeferido Classificação ratificada,  porém o número de auxílios alimentação oferecidas não alcança sua classificação.

Amanda Brentano Almeida Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"

Carina Nogueira Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Karlize Prigol Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Lucimara Beatris Simon Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Magda Galvão Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Marciele Triches Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"

Michelle Mayara Krindges Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item IV

Vanderlei Klauck Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Vanessa da silva Balbinot Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

CERES

Lisiane Souza Simplicio Recurso indeferido Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Gustavo Henrique Ferreira da Luz Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Evelyn Jacques de Almeida Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Deise Pereira Coelho Recurso indeferido Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Jessica Brol Recurso indeferido  Não cumpre Edital item nº 7. III

Dilvania Prado Fernandez Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

CAV

Rafaela Alves dos Santos Peron Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Patricia Paloma Liesch Recurso indeferido Classificação retificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Antonio Eliéus Schumacker Recurso indeferido Classificação ratificada, Não atende edital 01/2012 NO  ítem nº6, Res 20/11CONSUNI ART.5 item II "a"e"b"

Carolina Natel de Moura Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.



Gustavo Friederichs Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Francielle Neto Paes Recurso indeferido Classificação ratificada, porém o número de auxílios oferecidas não alcança sua classificação.

Florianópolis, 15 de maio de 2012

Prof. Mayco Moraes Nunes

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade


