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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PARFOR 

 
4ª CONVOCAÇÃO PARA PRÉ-MATRÍCULA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NA 

PLATAFORMA FREIRE PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – UFRRJ – 
2013.2 

 
Convocamos os subsequentes candidatos suplentes  das vagas do curso de 
Licenciatura em Pedagogia UFRRJ-2013.2 para efetivação da pré-matrícula, conforme 
segue: 
Data: 20 de Junho de 2013 
Horário: 9h às 12h. 
Devido ao número de convocados, o horário de atendimento foi reduzido. 
Local: Sala 92 do pavilhão Central - Campus Sede. BR-465, Km 07, Seropédica – RJ.  

 
De acordo com o item 5 do Edital N° 27/2013, para efetivação da pré-matrícula na 
UFRRJ, os candidatos selecionados deverão apresentar os documentos listados a 
seguir: 
 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);  
 

b) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);  
 

c) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 
 

d) Carteira de Identidade (original e cópia);  
 

e) Certificado de Alistamento Militar;  
 

f) Título de Eleitor e documento de quitação das obrigações eleitorais (originais e  
cópias); 

 
g)  CPF (original e cópia);  

 
h) 02 fotos 3x4 iguais e recentes; 

 
i) Contracheque (para fins de comprovação de que o candidato é professor da 

rede pública municipal ou estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, 
condição inarredável à efetivação da matrícula. Original e cópia).  
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Em caso de impossibilidade de comparecimento, a pré-matrícula do candidato 
poderá ser realizada por uma das modalidades abaixo:  

 
1. Pré-Matrícula realizada por procuração 

 
Esta é uma modalidade de pré-matrícula na qual outra pessoa realiza a inscrição pelo 
Candidato. Para isso, é necessário que o procurador apresente identidade própria e 
documento registrado em cartório no qual o aluno lhe concede amplos poderes para 
representá-lo junto à UFRRJ e matriculá-lo. 
 
2. Pré-Matrícula realizada por pais ou responsáveis 
 
É uma modalidade de pré-matrícula realizada por responsáveis juridicamente, pais ou 
mães, desde que estes apresentem o documento de identidade e a documentação do 
filho no momento da matrícula. 
 

 

As pré-matrículas não serão efetivadas posteriormente à data informada. O não 
comparecimento no período especificado implicará na perda da vaga. 
 
 

4ª LISTAGEM- CONVOCAÇÃO DOS SUBSEQUENTES CANDIDATOS SUPLENTES  
 

 CPF NOME DO CANDIDATO 
29 089.604.437-86 VANESSA LUCIA FARIA LIMA 
30 096.983.307-55 RENATA NUNES DE SOUZA 
31 084.836.237-30 GISELE CANDIDA DE SOUSA 
32 056.162.297-33 VIVIAN SARAQUINO DOS REIS 
33 053.370.457-09 LUCIANE MARTINS DE SOUZA CUNHA 
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Coordenadora Geral PARFOR 
PROGRAD/ UFRRJ 


