
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno ACUCENA FERNANDA CORREIA DE SOUZA 168.936.617-62 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de obito  do pai. Comprovante 

de renda da mãe. Extrato bancário da 

mãe e irmão. Carteira de trabalho da  

mãe, irmão e  candidato com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe irmã e candidato. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral ADEMISA SILVA DOS SANTOS 145.453.387-04 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. Extrato 

bancário da mãe e Cabdidata. Carteira 

de trabalho da  mãe  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração original  do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Declaração autenticada em cartório 

com informações do comprovante de 

residência em nome de terceiro. 
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SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral ADRIELSON SOARES DAS NEVES 025.723.612-05 Indeferido

Carteira de trabalho do candidato com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Comprovante de renda 

do candidato. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato. 

Comprovante de residência. Declaração 

autenticado em cartório com 

informações dos pais. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral AGATHA CRISTIAN ANCELMET ROCHA 155.979.187-02 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho do pai, mãe com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do pai e mãe. 

Declaração de renda deve esta 

autenticada em cartório do pai e mãe. 

Comprovante de residência. 



SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno AIQUINIS KELLEN ROSALIS FANTUCE 424.144.108-41 Indeferido

Certidão de nascimento da irmã. 

Comprovante de renda do pai. Extrato 

bancário do pai. Carteira de trabalho da 

mãe e candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda do pai 

completo e insenções da  mãe, e 

candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral ALAN CERQUEIRA DIAS 152.359.587-64 Indeferido
Comprovante de renda da mãe 

informando o valor que consta no 

formulário. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral ALESSON DE SOUZA PINHEIRO 154.311.677-90 Indeferido

Certidão de nascimento ou identidade 

do candidato. Declaração de renda do 

pai autenticado em cartório com valor 

informado no formulário. Comprovante 

de renda da mãe. Carteira de trabalho  

do candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe. Declraração 

autenticada em cartório com 

informações do comprovante de 

residência em nome de terceiro. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral ALEX PAULO LEMOS DA SILVA 112.854.016-97 Indeferido Formulário de inscrição, 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino ALEXANDRE PONTES LIMA 061.267.687-01 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento da irmã e  

candidato. Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai, 

situação de renda da mãe e candidato, 

também esclarecer comprovante de 

residência em nome de terceiro nessas 

informações pode esta na mesma 

declaração.

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino ALUIZIO CESAR PEREIRA MARQUES JUNIOR 149.384.097-55 Indeferido

Certidão de nascimento ou identidade 

do candidato. Carteira de trabalho  da 

mãe e candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Extrato bancário da mãe. Declaração 

original do estabelecimento de ensino 

do irmão. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno AMANDA CAMILA ESTEVES DE SOUZA 157.650.527-89 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. Extrato 

bancário do padrasto. Carteira de 

trabalho do padrasto,  mãe e candidata 

com pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou isenção da mãe, candidata 

e padrasto. Declaração original  do 

estabelecimento de ensino da prima. 



SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno AMANDA CAROLLINE SOUZA SILVA VARGAS 156.320.267-01 Indeferido

Certidão de nascimento ou identidade 

da candidata. Carteira de trabalho  da 

mãe, com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração autenticada 

em cartório com informações da renda 

que consta no formulário e situação do 

pai se recebe ou não pensão, essas 

informações na mesma declaração. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA 138.624.627-14 Indeferido
 Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai, mãe, candidato. Extrato 

bancário do pai. 

SEROPÉDICA ECONOMIA DOMÉSTICA Integral ANA PAULA CONSTANTINO DE OLIVEIRA 089.164.257-94 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da candidata. 

Comprovate de renda dos pais. Extrato 

bancário dos pais e candidata. Carteira 

de trabalho  dos pais e candidata com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou isenção dos pais e 

candidata. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Integral ANDERSON DE ASSIS BARROS 153.388.987-21 Indeferido
Certidão de casamento dos pais.  

Certidão de nascimento ou identidade 

do candidato.



SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno ANDREA FLORENTINA DE SA 097.058.577-25 Indeferido

Certidão de nascimento ou identidade 

do candidato do filho. Carteira de 

trabalho  da tia  e candidato  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original.  Declaração original do 

estabelecimento de ensino  do filho. 

Declaração autenticada em cartório 

com informações da renda da 

candidata. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral ANDRELINE DE LIMA SALES 150.411.877-46 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino ANDRESSA GOMES MARTINS DA SILVA 150.310.537-71 Indeferido

Carteira de trabalho  da mãe, irmã e 

candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno ANNA CLARA DEGLIOMINI LIRA 119.793.507-01 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do irmão e 

candidato. Carteira de trabalho  da 

mãe, e candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Comprovante de renda da mãe. Extrato 

bancário da mãe. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações do pai. 



SEROPÉDICA ECONOMIA DOMÉSTICA Integral ANNA LUIZA MARQUES DE FREITAS 147.331.327-94 Indeferido
Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento da 

candidata. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno ARIEL DE ANDRADE DA SILVA 134.826.797-62 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidata. Carteira da mãe e candidato 

com pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Declaração autenticada em cartório 

com informações do pai e se recebe ou 

não pensão. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno ARTHUR HENRIQUE AZEREDO DE JESUS 107.665.647-11 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da candidata e 

irmã. Comprovante de renda dos pais,. 

Extrato bancário dos pais. Carteira de 

trabalho  da mãe, pai  e irmã  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou isenção da mãe. 

Comprovante de residência .



SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral BRENDON GONCALVES VIEIRA 150.717.187-07 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do 

candidato.Carteira de trabalho do  

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração autenticada em cartório 

com informações do pai e se recebe ou 

não pensão. 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral BRUNA KEROLYN DA COSTA FERREIRA 153.761.487-85 Indeferido

Certidão de mascimento do candidato. 

Carteira de trabalho do  candidata com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato.

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno BRUNA OGANDO FRANCISCO 136.873.647-55 Indeferido

Certdão de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho da irmã e 

candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino do irmão.



SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral BRUNO MACEDO RAMOS 131.532.977-89 Indeferido

Formulário de inscrição, Extrato 

bancário do candidato e esposa, 

Carteira de trabalho do candidato e 

esposa com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original. Declaração de imposto 

de renda ou in seção do candidato e 

esposa.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral CALVIM COSTA 147.188.737-54 Indeferido
Declaração original do estabelecimento 

de ensino da irmã e irmão. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Integral CAMILA CRISTINE DA SILVA MATIAS 150.139.767-23 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral CAMILA FERNANDA DE ARAUJO SANTOS 414.248.898-80 Indeferido

Certidão de casamento do pai e mãe. 

Certidão de nascimento do irmão, irmã 

e cadidato. Extrato bancário da irmã. 

Extrato de FGTS da irmã. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino CARLA CRISTINA LUNA DA SILVA 156.336.267-88 Indeferido

Certidão de nascimento do irmão e 

candidata. Declaração de imposto de 

renda ou isenção da mãe, irmã e 

candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do irmão. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral CAROLINE MEIRELLES SIQUEIRA 150.209.567-08 Indeferido

Comprovante de renda do pai 

autenticado em cartório, Carteira de 

trabalho do pai, mãe e candidata com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original.



SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino CAUA WIGGBERTO PARREIRA PEDROSA 148.999.837-35 Indeferido

Comprovante de renda do  irmão. 

Declaração autenticada em cartório  

com informações do pai se recebe ou 

não pensão. Extrato bancário da mãe e 

irmão de 28 anos. Declaração original 

do estabelecimento de ensino do irmão 

14 anos. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral DAFNE TEIXEIRA GUIMARAES 160.538.517-44 Indeferido

Carteira de trabalho da candidato com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com o original.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno DAIANE BRAZ DE ANDRADE 406.046.668-96 Indeferido

Carteira de trabalho  do  candidato e 

irmão de 18 anos  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com o original. 

Declaração autenticada em cartório 

com informações do pai se recebe ou 

não pensão. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral DAILANI PINHEIRO DA SILVA 150.238.217-22 Indeferido

 certidão de casamento ou 

nascimento dos pais,  Certidão de 

nascimento da candidata. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai, mãe e candidato. 

Comprovante de resindência.  



SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno DANDARA CHRISTAL FERREIRA DE ARAUJO GALHARDO 154.952.737-10 Indeferido

Certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata . 

Comprovante de renda da 

candidata. Declaração de imposto 

de renda ou isenção da candidata. 

Extrato bancário do candidata. 

Extrato de FGTS da candidata. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno DANIELLE NASCIMENTO DE MOURA 168.453.377-56 Indeferido

Certidão de nascimento da irmã , 

irmão e candidata, Carteira de 

trabalho do irmão  e candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do irmão e candidata. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã.  

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral DANILO ALVES FRANCA 445.701.458-33 Indeferido

Certidão de casamento dos 

pais.Certidão de nascimento do 

irmão. Carteira de trabalho do pai, 

mãe e candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original.Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão.  



SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral DARVEN GUIMARAES XAVIER JUNIOR 119.181.227-84 Indeferido
Certidão de nascimento do 

candidato. 

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Vespertino DAVI LAUDIER CERVEIRA DOS REIS 152.122.187-13 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidata. Carteira de trabalho da 

mãe e candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do cadidato. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral DAYANE DOS SANTOS SILVA 134.950.787-38 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais 

e o motivo de morar com a tia. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno DENISE CRISTINA CESARIO DA SILVA 021.039.467-66 Indeferido

Certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata . 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da filha. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral DHARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 156.931.567-10 Indeferido
Certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata .



SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral DIEGO ANDRE COSTA SARANHOLI 400.308.628-76 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento dos irmãos 

e irmã. Extrato bancário da mãe. 

Carteira de trabalho do pai, mãe, 

irmão de 20 anos  e candidato com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção do 

irmão de 20 anos, irmã e 

candidato. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral DIEGO HENRIQUE OZORIO DE CARVALHO 443.267.988-31 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações da mãe 

sobre comprovante de residência 

em nome de terceiros. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral DRIELI CARDOSO MACIEL 156.234.047-66 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da 

candidata. Extrato bancário do pai. 

Carteira de trabalho da, mãe com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. 

Comprovante de residência. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral EDER CLEYTON BARBOSA DE FRANCA 151.306.597-16 Indeferido

Carteira de trabalho  da mãe, pai, 

irmão e candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral ELLEN CLEMENTINA MEDEIROS 154.136.847-97 Indeferido

Certidão de casamento dos 

pais.Certidão de nascimento do 

candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão, Declaração informando 

comprovante de residência em 

nome de terceiros.  

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Integral EVELYN MONTEIRO MUNIZ 160.351.877-06 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA FARMÁCIA Integral FABRICIA NICOMEDES DE SOUZA 122.578.727-03 Indeferido

Carteira de trabalho do candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe e  candidato. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral FILIPE DE SOUSA MARTINS 143.888.777-94 Indeferido

certidão de nascimento da irmã. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai, mãe e candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento ensino da irmã. 



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral GABRIEL DE PADUA LEITE 168.431.337-62 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do irmão e 

candidata. Carteira de trabalho  da 

mãe, pai e cadidato  com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral GABRIEL FELIX DA SILVA 445.206.948-76 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da irmã e  

candidato. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do pai. 

Declaração original do 

estabelesimento de ensino da irmã.

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino GABRIEL PIRES DA SILVA 156.206.687-03 Indeferido

Carteira de trabalho da avó e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do candidato. 

Declarações com informações dos 

pais e o motivo que mora com a 

avó. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral GUILHERME SILVA DE ANDRADE 149.446.837-90 Indeferido

Certidão de nascimento da 

candidata. Declaração de imposto 

de renda ou isenção da mãe. 



SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral INGRID DE AQUINO MONTEIRO 162.999.457-02 Indeferido

Certidão de nascimento da irmã e 

candidata. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral ISABELLA OLIVEIRA DA SILVA 155.971.017-90 Indeferido

Certidão de nascimento da 

candidata. Carteira de trabalho  da 

mãe e pai  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral IVANA CORREA MARCHEL 030.186.667-80 Indeferido
Comprovante de renda do pai 

informada no formulário.

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno JACEGUAI AUREO VIEIRA CAMPOS 075.978.957-63 Indeferido

Certidão de casamento do 

candidato e esposa. Certidão de 

nascimento da filha. Carteira de 

trabalho do candidato e esposa  

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do candidato e esposa. 

Comprovante de residência. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno JAMILE RENO DE SOUSA 415.914.838-75 Indeferido
certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata .

SEROPÉDICA DIREITO Noturno JANAINA ARAUJO NICOLAU 153.514.577-33 Indeferido
               Edital                                            

Nº.63/2013/PROGRAD/ UFRRJ. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino JAQUELINE COSTA DA SILVA 058.725.857-80 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da 

candidata.

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno JAQUELINE FONSECA GOMES 154.811.517-74 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral JEFERSON PEREIRA FERREIRA 137.841.517-52 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral JEFFERSON CHAVES ALVES 139.330.227-03 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral JESSICA DE SOUZA GABI BARCELLOS 153.375.667-84 Indeferido Formulário de inscrição.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral JORGE LUIZ SIQUEIRA DA COSTA NETO 159.746.327-29 Indeferido

Carteira de trabalho da  mãe e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão.  

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO Integral JOTTA JUNIOR 147.401.297-36 Indeferido
Declaração de renda do pai 

autenticada em cartório. 



SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS Integral JOYCE ARRUDA DA COSTA 160.409.037-59 Indeferido

Certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata  e irmã. 

Carteira de trabalho  do  candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da ma~e e vcandidata. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno JULIANA GONCALVES DE ALMEIDA 096.713.377-75 Indeferido

Certidão de nascimento do filho e 

filha. Extrato bancário do conjuge. 

Carteira de trabalho do conjuge e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original  do 

estabelecimento de ensino do filho 

e filha. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral JULIE RHANNA TAVARES FERREIRA 156.284.037-17 Indeferido
Certidão de nascimento da 

candidata. 



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral KELLY ROCHA DE SOUZA 125.341.797-05 Indeferido

Certidão de casamento do pai. 

Certidão de nascimento do 

cadidato. Carteira de trabalho  do  

candidato e pai com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do pai e 

candidato. Declaração autenticada 

em cartório com informações da 

mãe. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral LARISSA FERREIRA AMORIM 167.391.067-03 Indeferido

certidão de casamento ou 

nascimento da mãe. Certidão de 

nascimento da candidata. Extrato 

bancário da mãe. 

SEROPÉDICA ECONOMIA DOMÉSTICA Integral LEONARDO FARIAS DE ARAUJO 148.425.367-13 Indeferido

certidão de casamento ou 

identidade dos pais . Certidão de 

nascimento da irmã. Carteira de 

trabalho do pai, mãe, irmã e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do pai, irmã e 

candidato. Comprovante de 

residência. 



SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS Noturno LILIANE NETTO DE OLIVEIRA 146.036.307-86 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, irmã e 

candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Extrato de FGTS do pai e 

candidata. Extrato bancário do pai 

e candidata. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral LILIANE RAMOS FERREIRA DA SILVA 156.869.587-00 Indeferido

Comprovante de renda do pai 

emitido pela empresa pela qual 

trabalha.g

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral LOHRAINE STEPHANIE MUNIZ DA SILVA 149.067.237-05 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidata. Extrato bancário da 

mãe. Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno LOHRAN ALVES DE OLIVEIRA CABRAL 139.160.597-77 Indeferido

Certidão de nascimento ou 

identidade do candidato. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai, madrasta, e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Extrato bancário do pai. Extrato de 

FGTS do pai. 



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral LORENA FRANCO DE OLIVEIRA 153.884.937-25 Indeferido

certidão de casamento dos 

pais.Certidão de nascimento do 

candidato. Carteira de trabalho do 

candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do pai, mãe e 

candidato. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno LUCAS CARUSO ARAUJO BEZERRA 134.574.847-75 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Declaração autenticada em 

cartório  com informações do pai e 

situação do comprovante de 

residência em nome de terceiro, 

essas informações na mesma 

declaração. 

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino LUCAS DANIEL MAXIMO ROSA 424.696.408-57 Indeferido

Carteira do  candidato com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral LUCAS LIMA BARRETO 149.244.607-61 Indeferido Formulário de inscrição, 



SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno LUCIANA DE OLIVEIRA STELLET 015.600.537-98 Indeferido

Carteira do  candidato com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Extrato bancário do 

marido. Extrato de FGTS do 

marido. Declaração de imposto de 

renda ou isenção da candidata e 

marido. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral LUIZ DANIEL AFFONSO SAMPAIO 124.761.327-56 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Extrato bancário da mãe e 

candidato. 

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO 146.161.677-88 Indeferido

Certidão de casamento dos pais.  

Certidão de nascimento da irmã e  

candidato. Comprovante de renda 

do pai. Carteira de trabalho do pai, 

mãe e candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do pai, mãe e 

candidato. Extrato bancário do pai 

e mãe. Extrato de FGTS do pai e 

mãe. Declaração original do 

estabelecimento ensino da rimã. 



SEROPÉDICA FÍSICA Integral LUIZ GUSTAVO NUNES LIMA 144.615.377-06 Indeferido

Carteira de trabalho do padrasto 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral LUIZ PHILIPI SOUSA DE JESUS 154.491.007-01 Indeferido

certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidato. Carteira do  candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã.

SEROPÉDICA FÍSICA Integral MAICON PINHEIRO DELFINO 138.215.727-44 Indeferido

Extrato bancário da mãe. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai, mãe e candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino dos 

irmãos . Extrato de FGTS da mãe. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno MARCOS ANTONIO LOURENCO DA SILVA 106.480.097-18 Indeferido

Carteira de trabalho  do  candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Comprovante de residência. 



SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral MARCOS PAULO CAVALCANTE FONSECA 147.204.027-98 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento da mãe. certidão de 

nascimento do candidato. Carteira 

de trabalho da  mãe e candidata 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe e candidata. 

Declaração de próprio punho 

autenticada em cartório com 

informações do pai.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino MARCUS VINICIUS BABOSA BARCELOS 159.774.507-37 Indeferido

certidão de casamento ou 

nascimento dos pais. Declaração de 

imposto de renda ou isenção do 

pai, mãe, candidato e irmão. 

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino MARIA ALICE MARTINS RIBEIRO 173.750.417-09 Indeferido

Carteira da mãe com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original.



SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral MARIANNA SEVERO DE SOUZA 155.392.747-84 Indeferido

certidão de nascimento da 

candidata. Declaração de renda da 

mãe autenticada em cartório. 

Carteira de trabalho da mãe e 

candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do candidato. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino MARILIA DO CRUZEIRO SILVA 155.081.567-98 Indeferido

Comprovante de renda da mãe. 

Carteira de trabalho  da candidata  

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral MARJORIE OCHOSKI 121.487.887-36 Indeferido
certidão de nascimento do 

candidato. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno MATHEUS LIMA MIRANDA 147.511.217-31 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidato, Declaração de imposto 

de renda ou isenção da mãe. 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral MATHEUS MOREIRA NOGUEIRA 112.226.487-92 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do irmão, 

irmã e candidato. Declaração 

original do estabelecimento de 

ensino do irmão e irmã. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno MATHEUS RABELLO DOS SANTOS 145.732.137-83 Indeferido
Certidão de nascimento ou 

identidade do candidato. 



SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno MATHEUS SOUSA DOS SANTOS 155.800.877-21 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 

Declaração original  do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral MAYSA DA SILVA BARRETO ARAUJO NASCIMENTO 151.018.657-37 Indeferido

autenticada em cartório com 

informações da mãe sobre 

comprovante de residência em 

nome de terceiros. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral MICHELE PIMENTEL NUNES 131.824.307-69 Indeferido

certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do irmão. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do irmão e candidato. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno MICHELLE CRISTINA RAMOS PINTO 123.469.217-18 Indeferido
Certidão de casamento ou 

nascimento do marido. 

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS Noturno MONIQUE DOS SANTOS GERALDO DA SILVA 057.610.667-42 Indeferido

Comprovante de renda do 

candidato. Extrato bancário do 

candidato. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral MYLLENA DA CUNHA MORAIS 164.947.697-30 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento  da mãe e avó. 

Certidão de nascimento do irmão. 

Extrato bancário da mãe. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe, candidata e avó. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. Informções sobre 

comprovante de residência em 

nome de terceiros.



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno NATASHA AFONSO COIMBRA 140.176.687-04 Indeferido

Declaração dos pais informando a 

situação de moradia, se mora ou 

não sozinha. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral NATHALIA RODRIGUES VIEIRA 149.056.617-14 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino NAYARA DE MACEDO DOS SANTOS 439.473.818-08 Indeferido

Comprovante de renda do pai 

informada no formulário. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão e irmã. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 154.990.567-81 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de obito do pai. Certidão 

de nascimento do irmão e irmã. 

Extrato bancário da irmã. Carteira 

de trabalho da  mãe e candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe e candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão e irmã. 

SEROPÉDICA FÍSICA Integral PATRICK CAMARA MORAES 155.211.447-30 Indeferido Formulário de inscrição, 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino PAULA MARGARIDA DE LUNA 114.046.887-14 Indeferido

Certidão de nascimento do irmão e 

candidata. Declaração de imposto 

de renda ou isenção da mãe, irmã e 

candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino PEDRO GABRIEL GAJARDO DRAY DE SOUZA 144.224.637-56 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do 

candidato. Comprovante de renda 

do candidato. Carteira de trabalho 

da avó com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração autenticada 

em cartório com informações do 

pai se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino PEDRO HENRIQUE BILHEIRO DA SILVA 122.588.467-57 Indeferido

Certidão de nascimento da 

candidata. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato. 

. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS Integral RAFAEL DA SILVA NUNES 401.778.418-69 Indeferido

certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidato. Comprovante de renda 

da mãe. Extrato bancário da mãe. 

Extrato de FGTS da mãe. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe e candidato. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Comprovante de residência. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral RAFAEL FORTUNATO LISBOA ROSA 134.098.797-06 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

se recebe ou não pensão. 



SEROPÉDICA DIREITO Noturno RAIANE GOMES DA ROCHA CONCEICAO 324.329.748-67 Indeferido

Comprovante de renda da mãe e 

caandidata. Declaração 

autenticada em cartório  com 

informações do pai se recebe ou 

não pensão. 

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS Noturno RAYANE SUELLI SOARES 152.530.347-30 Indeferido Certidão de casamento dos pais. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral RENAN DE ABREU CRUZ ARRUDA 154.771.407-71 Indeferido

Carteira de trabalho do candidato 

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do candidato. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações de comprovante de 

residência em nome de terceiros. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral RENATO DE SOUZA FERNANDES JUNIOR 148.217.757-94 Indeferido

certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do 

candidato. Declaração autenticada 

em cartório com informações do 

pai se recebe ou não pensão. 



SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral RIAN DA SILVA MELLO 121.673.827-07 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do 

candidato. Declaração  de renda da 

mãe  autenticado em cartório. 

Extrato bancário da mãe. Carteira 

de trabalho  da mãe e candidato  

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção do canbdidato 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral ROBERTA PAMELLA SOUZA DO NASCIMENTO 148.700.577-60 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração autenticada 

em cartório com informações da 

mãe. 



SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno RODRIGO DE PAULO OSORIO 150.834.247-46 Indeferido

idão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do 

candidato. Comprovante de renda 

do candidato. Carteira de trabalho 

da avó com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração autenticada 

em cartório com informações do 

pai se recebe ou não pensão. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral RODRIGO FARIAS CAETANO 140.228.467-55 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Extrato bancário do pai. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino irmão.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral ROSILAINE ALMEIDA DA SILVA 113.243.487-47 Indeferido

certidão de casamento ou 

nascimento do pai, Carteira de 

trabalho da mãe com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original.



SEROPÉDICA FÍSICA Integral SAMILA DE MATOS MODESTO 145.340.507-04 Indeferido

Carteira de trabalho marido e 

candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do marido e 

candidata. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno SHAIENE CRUZ PEREIRA MARQUES 123.055.467-00 Indeferido

Carteira de trabalho  da  candidata  

com pagínas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com o original. 

Comprovante de residência. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral STEPHANIE DE JESUS AGUIAR 126.930.796-75 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidata. Extrato bancário da mãe 

e candidata Carteira de trabalho do 

padrasto, mãe e candidato com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção do 

padrasto, mãe e candidato.



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral SUELLEN PEREIRA DE SOUZA 148.405.397-40 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidata com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do irmão. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno SUZANA FONSECA DA SILVA 156.919.257-09 Indeferido

Certidão de casamento dos 

pais.Comprovante de renda do pai. 

Extrato bancário do pai e mãe. 

Carteira de trabalho do pai com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral TAINA BASTOS PEREIRA 123.395.597-74 Indeferido

Certidão de nascimento  ou 

identidade da candidata . Extrato 

bancário da candidata e marido e 

sobrinho. Carteira de trabalho 

marido, sobrinho e sogra com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção do 

candidato, marido, sobrinho e 

sogra. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino TALITA DE AGUIAR PIRES 163.009.357-28 Indeferido Comprovante de renda do pai. 



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno TATIANE SILVA SIMOES 149.750.087-77 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais 

e o motivo de morar com a  tia. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral THAILLA MARIA DA COSTA LISBOA 164.461.727-70 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento da mãe. Certidão de 

nascimento da candidata e irmão. 

Comprovante de renda do pai. 

Extrato bancário do pai. Carteira de 

trabalho da  mãe com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno THAIS CARVALHO LAZARINO 097.682.886-39 Indeferido

Certidão de casamento do avô e 

avó. Declaração de imposto de 

renda ou isenção da candidata. 

Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais. 



SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno THAMIRES DUARTE FERREIRA GOMES 151.267.387-04 Indeferido

Carteira do  candidato com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Comprovante de renda da 

mãe. Declaração de imposto de 

renda ou isenção do candidato. 

Extrato bancário da mãe. Extrato 

de FGTS da mãe e pai. Declaração 

original do estabelecimento de 

ensino do irmão. 

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Vespertino THIAGO NUNES TELES DO COUTO 156.466.307-89 Indeferido

renda da mãe. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações dos pais e 

comprovante de residência em 

nome de terceiro. 

SEROPÉDICA DIREITO Noturno THIAGO SANTANA MIRANDA 122.294.186-45 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão 

de nascimento ou identidade do 

candidato. Extrato bancário do 

candidato. Carteira de trabalho  do  

candidato  com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração autenticada 

em cartorio com informações do 

comprovante de residência em 

nome de terceiro. 



SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral THULIO HENRIQUE DE VETTE 118.472.696-56 Indeferido

Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais 

e o motivo de residi com a avó.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno VIRGINIA CASSANI 128.497.477-42 Indeferido

Carteira de trabalho do irmão  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral VITOR CORREA DE BRITO 104.082.067-05 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original.

SEROPÉDICA FÍSICA Integral WAGNER FELIPE LOPES DA SILVA JUNIOR 169.568.417-62 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Certidão de nascimento do irmão e 

candidata. Carteira da mãe  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

original do estabelecimento de 

ensino da irmã. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações do pai e se recebe ou 

não pensão. Extrato bancário da 

mãe.Declaração de imposto de 

renda ou isenção da mãe. 



SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino WAGNER RODOLFO DA SILVA 409.468.498-03 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento ou 

identidade do candidato. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção da mãe. Extrato bancário 

do pai. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno WESLEY DA SILVA CARLOS 142.675.567-84 Indeferido

Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

primo. Declaração autenticada em 

cartório com informações dos pais 

e o motivo que reside com os tios. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno WILLIAM CLAUDIO MONTEIRO 142.333.617-86 Indeferido
Declaração de imposto de renda ou 

isenção do pai e  candidato. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral WILLIAM DA SILVA MENEZES 157.591.007-18 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidato com pagínas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral YAGO LIMA CARVALHO 152.167.667-40 Indeferido

Carteira do  candidato com pagínas 

de identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com o 

original. Comprovante de renda do 

candidato. Declaração autenticada 

em cartório com informações dos 

pais e comprovante de residência 

em nome de terceiro. 



TRÊS RIOS DIREITO Noturno FERNANDO ASSIS DIAS SOARES 126.546.767-65 Indeferido

Certidão de nascimento do 

candidato. Declaração de imposto 

de renda ou isenção do candidato. 

Extrato bancário da irmã. 

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral GRAYCE NOGUEIRA VIDAL DE SOUZA 156.425.497-66 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do irmão. 

Extrato bancário do pai, mãe e 

irmão. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. 

TRÊS RIOS DIREITO Noturno JOAO FLAVIO RAMALHO FONTES 142.190.597-33 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento dos pais e avó. Extrato 

bancário do pai. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno JOSIAS REINALDO DE SOUZA SILVA 168.111.827-09 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino  do 

irmão. 
TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral LUCAS AFONSO DE MELLO SOUZA 131.820.407-07 Indeferido Formulário de inscrição. 

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral MARIANA CUNHA LEMOS 151.831.637-90 Indeferido
Certidão de nascimento da 

candidata. 

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO Noturno MAYARA SILVA FERRARI 157.083.647-77 Indeferido

Carteira de trabalho  da mae  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações do pai se recebe ou 

não pensão. 



TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL Integral RANIELE TORRES DA SILVA 059.112.847-07 Indeferido

Certidão de casamento da mãe. 

Extrato bancário da candidata. 

Carteira de trabalho  da mãe com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

de imposto de renda ou isenção da 

mãe. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

irmão. Declaração autenticada em 

cartório com informações do pai e 

renda informada no formulário 

pela candidata. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno WEVERSON CARLOS DE FREITAS ALVES JERONIMO 141.750.257-66 Indeferido

Certidão de casamento da avó. 

Extrato bancário da avó. Carteira 

de trabalho  candidato  com 

pagínas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou 

confere com o original. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações dos pais e o motivo 

pelo qual reside com avó. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino ANDRE LESSA PINHEIRO 120.590.277-56 Indeferido

Certidão de casamento do pai. Em 

caso de falecimento do pai a 

Certidão de Óbito. Certidão de 

nascimento do irmão. Carteira de 

trabalho do pai, mãe e do próprio. 



NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno BEATRIZ DE ARAUJO SANTOS 139.131.707-66 Indeferido
Toda documentação exigida em 

edital. 

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno BRUNO ANUNCIACAO BRANCO 144.328.157-36 Indeferido
Toda documentação exigida em 

edital. 

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno FAGNER MARTINS BARROS 123.733.297-43 Indeferido

Certidão de casamento da mãe ou 

de averbação e divórcio, 

Contracheque da mãe. Extrato 

bancário da mãe. Carteira de 

trabalho da mãe e Declaração de 

imposto de renda, isentos e não 

declarantes da mãe. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino FRANCISCO ROMANO PIRES 109.644.677-47 Indeferido

Declaração do imposto de renda, 

isentos e não declarantes do 

próprio e da esposa.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino LEANDRO SILVA SALES 141.075.527-48 Indeferido

Certidão de casamento da mãe e 

do pai ou averbação de divórcio. 

Certidão de nascimento do próprio, 

do irmão e da irmã. Carteira de 

trabalho da mãe. Declaração do 

Imposto de Renda, isentos e não 

declarantes da mãe. Declaração de 

escolaridade do irmão. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino THALES FELLIPE SATHLER LIMA 160.060.147-26 Indeferido

Certidão de casamento da mãe e 

do pai ou averbação de divórcio. 

Certidão de nascimento do irmão e 

da irmã. Carteira de trabalho da 

mãe. Extrato bancário da mãe. 

Declaração do Imposto de Renda, 

isentos e não declarantes da mãe e 

da irmã. 


