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Período para recurso: 28 de fevereiro e 02 de março de 2020. 

Resultado dos recursos: 05 de março de 2020. 

Horário de atendimento p/ recebimento de recurso presencial: 14h às 17h. 

 

 

CAMPUS JORGE AMADO 

ITABUNA 

CPF Motivo 

42710055848 Não cumprimento dos itens 3 e 4 do anexo II do edital. 

04570808506 Não cumprimento dos itens 3 e 4 do anexo II do edital. 

 

 

CAMPUS PAULO FREIRE 

TEIXEIRA DE FREITAS 

CPF Motivo 

04884181514 
Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

06001725543 
Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

08148522545 Não cumprimento dos itens 3, 4 e 12 do anexo II do edital. 

12491054710 
Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

 

 

CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

PORTO SEGURO 

CPF Motivoas Resoluções 10/2018 e 26/2019 
14047291609 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 

estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 
06839450503 Não cumprimento do item 12 do anexo II do edital. 

07097092505 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

07462701510 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 



 

 

04849449590 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

04097839519 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

86445174574 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

07621114533 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

65999878500 Cursou Ensino Médio em escola particular. 

06849119575 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

08895618505 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

08453867518 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

84295767549 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

06056650529 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019 

05279236560 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

05759555545 Não conformidade com as características fenotípicas exigidas, de acordo com o 
estabelecido nas Resoluções 10/2018 e 26/2019. 

 

 

 

 

 

Itabuna-BA, 27 de fevereiro de 2020 


