
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA ECONOMIA DOMÉSTICA Integral CRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 127.806.297-11 Indeferido

Declaração de renda da candidata 

autenticada em cartório com função 

exercida e valor da renda. Carteira de 

trabalho da candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina. 

Declaração de residência autenticada 

rm cartório. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS Integral DARIO ANTONIO ANDRADE PEREIRA 873.211.577-68 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

nascimento dos pais. Certidão de 

nascimento do candidato. 

Comprovante de renda do pai, mãe e 

candidato. Carteira de trabalho da 

mãe, pai e candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

candidato. 

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno FELIPE MACHADO DA SILVA 153.491.737-31 Indeferido

Extrato bancário do pai, mãe e irmã. 

Carteira de trabalho da mãe,  pai, irmã 

e candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina.
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SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino GISELE AMELIA DE OLIVEIRA NAZARIO 119.085.677-83 Indeferido

Certidão de nascimento do filho. 

Compronte de renda da Candidata 

autenticado em cartório sem ser bolsa 

família. Extarto bancário da candidata. 

Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 203 da 

candidata. Declaração original do 

estabelecimento de ensino dos filhos. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno GRACIELE PAULA MARQUES 151.531.327-14 Indeferido

Carteira de trabalho do pai e candidato 

com paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno JANETE SOARES DE ALMEIDA 909.123.577-20 Indeferido
Declaração de renda do marido 

autenticada rm cartório com função 

exercida e valor da renda. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno MATHEUS MARTINS DA SILVA 137.611.317-12 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração de 

renda autenticada em cartório com 

função exercida e valor da renda. 

Declaração original de do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno MAURILIA SANTOS ANSELMO 159.679.907-20 Indeferido Formulário de inscrição.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO Integral MAXSUEL ROBERTO DE ANDRADE 130.005.167-19 Indeferido

Carteira de trabalho do candidato com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.



SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno MAYCON SERPA DOS SANTOS 056.542.227-83 Indeferido Certidão de nascimento do candidato. 

SEROPÉDICA DIREITO Noturno MONIQUE DA SILVA CARVALHO 109.184.057-18 Indeferido

Comprovante de renda da mãe emitido 

no site da previdência social. Carteira 

de trabalho da mãe, irmã e candidato 

com paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral PEROLA CHRISTINA CHAVES DIAS 161.354.477-42 Indeferido

Formulário de inscrição. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações do pai e se recebe ou não 

pensão.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral SUZANA FERNANDES GOMES 154.591.257-23 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe, pai e 

candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Vespertino VITOR DE MELO NUNES 132.677.807-21 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do candidato. 

Extrato bancário do pai. Carteira de 

trabalho da mãe, pai  e candidato com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno ALAN DE SOUSA LIMA 122.521.887-07 Indeferido

Comprovante de renda do pai, mãe e 

irmã. Declaração de imposto de renda 

ou isenção ano 2013 do pai, mãe, irmã 

e próprio. Extrato bancário do pai, 

mãe,irmã e candidato. 

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO Noturno RAIRA GARCIA DE CARVALHO 152.219.637-44 Indeferido

Declaração de imposto re renda ou 

isenção ano 2013 do candidato e avó. 

Declaração autentcada em cartório 

com  informações dos pais. 



NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno DENER PIMENTEL DE JESUS 149.665.697-02 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai. Declaração 

original do estabelecimento de ensino 

do irmão. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Vespertino ELISANGELA DE OLIVEIRA MUNIZ 151.579.347-85 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento do irmão. 

Comprovante de renda emitido no site 

da previdência social do pai. Extrato 

bancário do pai e irmã. Carteira de 

trabalho do pai, mãe e imã com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, mãe 

e irmã.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA Noturno GEISIANE SANTOS MELO 140.777.277-58 Indeferido
Formulário de inscrição. Declração 

original do estabelecimento de ensino 

do irmão. 

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL Matutino IRIS BATISTA GONCALVES 156.099.777-03 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata e 

mãe com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.Declaração de impsto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidata. 



NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA Noturno LEANDRO FELIX DE CARVALHO 117.960.407-54 Indeferido

Certidão de nascimento do pai. Carteira 

de trabalho do conjuge com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino da filha. Comprovante de 

residência. 

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno LUANA CRISTINA DE SOUZA GOMES 152.038.457-27 Indeferido

Comprovante de renda do candidato. 

Carteira de trabalho do candidato, pai, 

mãe e irmão com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina.

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno MARCOS PAULO MORAES OLIVEIRA 145.840.667-95 Indeferido

Comprovante de renda do candidato. 

Carteira de trabalho do candidato, pai e 

mãe com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno MATHEUS DE SOUZA REIS 133.917.857-56 Indeferido

Certidão de nascimento do candidato. 

Carteira de trabalho do candidato com 

paginas de identificação, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticado em cartório ou confere 

com origina. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato e avó. 



NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL Matutino MICHELE DOS SANTOS GARCIA 151.123.937-93 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

dos pais. Certidão de nascimento do 

irmão e candidata. Carteira de trabalho 

do candidato e mãe com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com 

origina.Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino do irmão. 

Comprovante de residência. 

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS Matutino RAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA FALCAO 149.646.137-12 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com origina.

NOVA IGUAÇU DIREITO Matutino RAQUEL DE MENDONCA FERREIRA 155.757.107-42 Indeferido

Certidão de casamento dos pais. 

Certidão de nascimento da irmã e 

cadidato. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA Noturno SAMUEL SANTANA ROCHA 172.628.627-40 Indeferido
Aparesentar documentação exigida, 

Edital Nº.63/2013/PROGRAD/UFRRJ.



NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA Noturno SILVANIA CARVALHO AZEVEDO DOS SANTOS 926.359.547-04 Indeferido

Formulário de inscrição. Comprovante 

de renda do marido. Extrato bancário 

do marido. Carteira de trabalho da 

candidata e marido com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticado em 

cartório ou confere com 

origina.Declaração de imposto de 

renda ou isenção da candidata e 

marido. 


