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

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Lisandro Zambenedetti Granville, Presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a FUNDATEC, 
tornam público a presente divulgação, para informar o que segue: 

 

1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DEFERIDOS 

1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar que 
será publicada no dia 22 de agosto de 2017 no site da Fundatec www.fundatec.org.br. 
 

Nº inscrição 

42101809412-2 42101810360-4 42102809513-3 42101810047-6 

42101809967-0 42101809756-7 42101809992-4 42101809863-2 

42101810431-7 42101809763-5 42101810041-6 42101809514-0 

42101809627-5 42101809563-0 42101809858-4 42101810037-8 

42101809550-2 42101809579-9 42101809500-1 42101809649-1 

42101809468-3 42101809628-5 42101810127-7 42101809238-4 

42101809369-6 42101809750-7 42101810404-2 42101810050-4 

42101810172-8 42101810177-8 42101809343-0 42101809504-1 

42101809391-0 42101809496-8 42101809636-3 42101809852-4 

42101809790-0 42101810395-9 42101809340-0 42101809242-2 

42101810293-1 42101810350-6 42102810420-2 42101809917-9 

42101809816-1 42101809937-5 42101810436-7 42101810231-2 

42101810146-3 42101809729-2 42101809225-6 42101809293-3 

42101810345-8 42101809888-9 42101809521-8 42101810325-1 

42101809819-1 42101809524-8 42101809404-4 42101810144-3 

42102810437-0 42101810366-4 42101810302-5 42101810276-5 

42101809441-7 42101809844-6 42101809732-0 42101809248-2 

42101810426-9 42101809726-2 42101810368-4 42101809778-3 

42101810112-9 42101809252-0 42101809769-5 42101809958-1 

42101809776-3 42101809771-3 42101809505-1 42101809291-3 

42101809373-4 42101810115-9 42101809453-5 42101809891-7 

42101809459-5 42101809765-5 42101810301-5 42101809438-9 

42101809631-3 42101809472-1 42101809679-6 42101809368-6 

42102809298-7 42101809807-3 42101809952-1 42101810130-5 

42101809590-5 42101809717-4 42101810093-7 42101809566-0 

42101809746-9 42102809944-7 42101810291-1 42101810188-6 

42101809887-9 42101809450-5 42101809657-0 42101810453-3 

42101809700-6 42101809910-9 42101809586-7 42101810429-9 

42101810217-6 42101810070-0 42101809555-2 42101809616-7 

42101809302-7 42101809772-3 42101810414-0 42101809264-9 

42101809257-0 42101809587-7 42101809598-5 42101810265-7 

42101810029-0  

http://www.fundatec.org.br/
http://www.sbc.org.br/149-pessoas/109-lisandro-zambenedetti-granville
http://www.fundatec.org.br/
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2. PEDIDOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS 

 
 
 
 

 

Nº inscrição Motivo 

42101809624-5 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810239-2 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809994-4 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810153-1 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42102809307-0  4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42102809324-7 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42102810327-5 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809977-8 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809446-7 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809456-5 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809911-9 
6 – O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com renda per capita 
familiar fora o perfil. 

42101809940-3 
6 – O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com renda per capita 
familiar fora o perfil. 

42101810080-9 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810403-2 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810373-2 3 – O NIS é inválido. 

42101810051-4 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810229-4 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809351-8 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42102809600-2 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810347-8 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809766-5 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810060-2 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810445-5 5 – O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído. 

42101809353-8 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101810099-7 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810059-4 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42102810446-9 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809681-4  4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810306-5 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809279-7 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810254-9 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810098-7 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809569-0 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809432-9 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

http://www.fundatec.org.br/
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Nº inscrição Motivo 

42102809480-3 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810655-8 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809250-0 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101810123-7 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809797-0 
7 – O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capta familiar dentro do 
perfil, porém não pertence à pessoa informada. 

42101809520-8 5 – O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído. 

42101809360-6 5 – O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído. 

42101809512-0 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101810008-3 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42102809635-7 4 – O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

42101809455-5 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101810357-6 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101809762-5 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101810398-9 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101809634-3  
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101809359-8 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101810442-5 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101810016-1 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

42101809883-9 
8 – No momento da consulta ao CadÚnico o sistema informou inconsistência nos dados 
pessoais.  

 

3. PERÍODO DE RECURSO 

3.1 Os candidatos interessados em interpor recurso referente ao Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de 
Inscrição, poderão fazê-lo no período de 28 a 30/06/2017, por Formulário Eletrônico no site da Fundatec. 

3.2 Para a comprovação da situação de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos, além de 
acessarem o Formulário Eletrônico de Recurso, poderão enviar documentação para o e-mail 
concursos@fundatec.org.br, com o título ISENÇÃO EXAME POSCOMP 2017, durante o período de recurso 
informado acima. 

 

Porto Alegre, 27 de junho de 2017. 

 

 

Fundatec Processos Seletivos e Concursos 

http://www.fundatec.org.br/

