
 
  

 
 
 
 
 

EDITAL PROFIAP Nº 002/2022 

RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
NO EXAME NACIONAL DE ACESSO AO PROFIAP – ENA TURMA 2022 

 

O Comitê Gestor do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

Nacional – PROFIAP, com o apoio da Associação Nacional de Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no exercício das suas 

atribuições definidas pelo artigo 7º do Regimento PROFIAP, torna público o 

resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição no 

Exame Nacional de Acesso – ENA Turma 2022 - PROFIAP.  

 

Solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferidas: 

CPF CPF CPF 

***.024353-** ***.991775-** ***.740383-** 

***.593626-** ***.609216-** ***.038464-** 

***.121104-** ***.315215-** ***.540202-** 

***.365701-** ***.837886-** ***.227994-** 

***.930031-** ***.025294-** ***.562513-** 

***.985311-** ***.768216-** ***.452593-** 

***.213231-** ***.455009-** ***.971974-** 

***.913017-** ***.856572-** ***.604974-** 

***.232773-** ***.069636-** ***.998902-** 

***.461215-** ***.113265-** ***.235983-** 

***.542274-** ***.781953-** ***.050471-** 

***.730017-** ***.676075-** ***.872623-** 

***.749023-** ***.683680-** ***.052714-** 

***.560983-** ***.627971-**  

***.173736-** ***.627971-**  

***.848492-** ***.842526-**  

***.916281-** ***.486283-**  

***.821013-** ***.894881-**  

***.819929-** ***.521281-**  

 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL - PROFIAP 



 

Solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidas: 

CPF Motivo do Indeferimento 

***.432011-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.191907-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.702478-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.206652-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.104800-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.424279-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.714265-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.308428-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

***.977979-** 
O documento anexado não comprova a doação de medula óssea, 
conforme exige o item 4.1.5.3. do EDITAL PROFIAP Nº 001/2022 
(Retificado) 

 

 


