
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno AMANDA REIS DA SILVA ASSIS 157.984.267-42 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

casamento ou nascimento dos pais. 

Certidão de nascimento do candidato. 

Comprovante de renda da mãe. 

Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno CARINE DE ANDRADE SILVA 160.425.937-06 Indeferido

Certidão de nascimento da irmã. 

Comprovante de renda do pai mesmo 

que for seguro desemprego ou uma 

declaração autenticada em cartório 

com um valor informal. Declaração de 

imposto de renda do pai completo ano 

2013 e isenção da mãe, irmã e 

candidata. 
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NOVA IGUAÇU HISTÓRIA Noturno CAROLINE DA VITORIA LEMOS 151.897.257-82 Indeferido

Certidão de nascimento do irmão, as 

duas irmães e candidata. Carteira de 

trabalho do pai, mãe e irmã de 25 anos 

e candidata com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, 

mãe, irmã de 25 anos e candidata. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino da irmã de 15 anos. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno EDILAINE DOS SANTOS BARCELLOS 120.009.747-59 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e irmã 

com paginas de identificação, paginas 

do ultimo contrato e seguinte em 

branco, autenticada em cartório ou 

confere com original. Declaração de 

impostode renda ou isenção ano 2013 

da mãe, irmã e candidata

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno HUMBERTO LUIZ LIMA PEREIRA 146.541.117-86 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento do 

candidato. Carteira de trabalho da mãe 

e candidato com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. 



NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino INGRID DE OLIVEIRA CANAANE 149.038.297-66 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificação, paginas do 

ultimo contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino ITALO CHARLES OLIVEIRA DA SILVA 156.030.337-97 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do pai e mãe  com paginas de 

identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno LUIZ PAULO BUSCH COUTINHO 059.524.577-38 Indeferido

Comprovante de renda do pai. Carteira 

de trabalho do pai e mãe com paginas 

de identificação, paginas do ultimo 

contrato e seguinte em branco, 

autenticada em cartório ou confere 

com original. 


