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CPF Resultado 

85969388505 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

85882477557 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

05970175579 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

00369836596 Deferido 

92627153587 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

05147055584 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

04914568594 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

09079110566 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 



 

 

03533601552 Deferido 

50261983504 Deferido 

69131066534 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

08228816596 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

09739603530 Deferido 

13737166650 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

09183791566 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

44064705572 Deferido 

06884503505 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

86509107503 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

08503128500 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

05774005500 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

13547407770 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

2452769207 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

06545994590 Ausente 

05206225533 Deferido 

03548211569 Dispensado 

08664126542 Deferido 

08232077573 Ausente 

07497292528 Deferido 

07677686559 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 

13565386657 Ausente 

07491314546 Deferido 

86407256593 Dispensado 

86405801543 Dispensado 

09086556574 Ausente 

02452769207 Indeferido - Não identificado os fenótipos recomendados para se considerar preto ou pardo. 
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