
EDITAL Nº 011/2020/CÂMPUS: INHUMAS/IFG/2020  
PROGRAMA APOIO DIDÁTICO CONECTIVIDADE 

 
RESULTADO PRELIMINAR 

 

 
Número da 
matrícula 

Situação 

1 20191030150069 Contemplado 

2 20191030060043 Contemplado 

3 20181030120308 Contemplado 

4 20201030150019 Contemplado 

5 20191030150166 Contemplado 

6 20191030120046 Contemplado 

7 20191030090074 Contemplado 

8 20181030120243 Contemplado 

9 20201030060230 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

10 20201030120284 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

11 20171030110178 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

12 20191030120267 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

13 20201030160138 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

14 20181030030201 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

15 20121030020083 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

16 20181030030341 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

17 20201030160057 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

18 20191030150298 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

19 20191030060167 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

20 20181030110159 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

21 20191030060507 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

22 20161030020112 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

23 20191030160102 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

24 20201030160251 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

25 20201030120110 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 20181030020265 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

27 20201030160197 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

28 20201030060346 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

29 20191030060124 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

30 20201030110068 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

31 20191030120160 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

32 20201030120179 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

33 20201030020069 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

34 20201030110092 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

35 20201030110157 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

36 20191030150417 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

37 20191030150220 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

38 20191030120275 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

39 20181030060143 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

40 20201030120314 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

41 20201030060087 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

42 20191030060477 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

43 20191030060302 
Não anexou a declaração de necessidade do 

equipamento de informática (Anexo I); 

44 20191030150182 Não fez inscrição no suap 

45 20191030160315 Não fez inscrição no suap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


