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EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO/2017 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS RECURSO 

  
Lisandro Zambenedetti Granville, Presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a FUNDATEC, 

tornam público a presente divulgação, informando o que segue: 
 

1. RESULTADO DOS RECURSOS 

1.1 RECURSOS DEFERIDOS 

1.1.1 O candidato de inscrição nº 42101810123-7 teve seu pedido deferido, pois enviou documentação 
complementar comprovando situação regular e passa a constar na Lista de Homologação Preliminar das 

Inscrições, que será publicada no dia 07/06/2017, no site da Fundatec. 

1.1.2 O candidato de inscrição nº 42101810059-4 teve seu pedido deferido, pois, em nova consulta ao 

CadÚnico, foi comprovada a validade do NIS, e passa a constar na Lista de Homologação Preliminar das 
Inscrições, que será publicada no dia 22/08/2017, no site da Fundatec. 

 

1.2 RECURSOS INDEFERIDOS 

1.2.1 Os candidatos de inscrição nº 42101811148-0 e 42102809978-1 tiveram seu pedido indeferido, pois não 

solicitaram a Isenção da Taxa de Inscrição no período informado no Cronograma de Execução.  

1.2.2 Os candidatos de inscrição nº 42101810099-9, 42101809455-5 e 42101810442-5 tiveram seu pedido 
indeferido, pois não encaminharam documentação comprobatória no período de recurso. 

1.2.3 O candidato de inscrição nº 42101809700-6 teve seu pedido indeferido, pois já está isento no Exame 
POSCOMP. 

1.2.4 O candidato de inscrição nº 42101810060-2 teve seu pedido indeferido, pois, em nova consulta ao 

CadÚnico, o sistema informou inconsistência nos dados pessoais. 

 

1.3 Caso tenha interesse em permanecer no Concurso Público, o candidato deverá efetuar o pagamento do 
valor integral da taxa de inscrição até o último dia do prazo previsto no Cronograma de Execução.  

 

 
Porto Alegre, 06 de julho de 2017. 
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