
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno ALEXIA ANDRADE CALMON DIAZ 610.149.317-20 Indeferido

Certidão de nascimento da amiga. 

Comprovante de renda da amiga. 

Carteira de trabalho da candidato e 

amiga com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da 

candidata e amiga. Declaração 

autenticada em cartório com 

informações dos pais e se recebe 

alguma ajuda financeira dos mesmos. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino ANDERSON DA SILVA DA COSTA 145.035.057-77 Indeferido

Certidão de nascimento do candidato. 

Carteira de trabalho do pai e mãe com 

paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai. 

Resultado de Vagas Reservadas para candidatos com renda igual ou menor que 1,5 salário mínimo                                         

(3ª Lista de Espera/SiSU)

07 de Março de 2014



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral ANDREZA SILVA DA ROSA 105.944.366-05 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do pai, mãe e candidata com 

paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, mãe 

e candidata.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral ARIANE LUIZA PAULA DA SILVA 121.647.786-85 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidata com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração com 

informações do pai e se recebe ou não 

pensão. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA Integral ARTHUR ROMERO BERG VIEIRA 149.169.367-36 Indeferido

Comprovante de renda do pai deve 

esta autenticado em cartório. Carteira 

de trabalho do pai, mãe, irmã e 

candidato com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do pai, 

mãe, imã e candidato. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS Integral AUGUSTO VIEIRA SERRANO DE SOUZA 146.601.427-01 Indeferido

Certidão de nascimento do candidato. 

Carteira de trabalho do pai, mãe, 

candidato e irmães de 20 e 27 anos 

com paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Comprovante de 

residência. 



SEROPÉDICA HISTÓRIA Noturno BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES 132.039.387-07 Indeferido

Carteira de trabalho do candidata e avó 

com paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original.

SEROPÉDICA FÍSICA Integral EZIO HENRIQUE PEREIRA TEIXEIRA 153.555.817-22 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe, 

candidato e irmãcom paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Integral GISELE CAMPOS XARIFA 153.874.017-62 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe, 

candidato e irmã com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original. 

Declaração de renda do pai deve esta 

autenticada em cartório com função e 

valor da remuneração. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral HYAGO DA SILVA MATTOS 167.832.027-71 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do pai e mãe com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original. 



SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino IOHANA MELO LOURENCO OLIVEIRA 149.169.127-13 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento da 

irmã e candidato. Extrato bancário da 

mãe. Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

Comprovante de residência. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral JESSIKA AMANDA DA ROCHA SANTANA 144.931.517-81 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidata com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda completo ano 2013 do pai. 

SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno JHENNIFER SILVA DE OLIVEIRA 022.718.495-51 Indeferido

Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho da mãe com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 da mãe. Declaração 

com informações do pai e se recebe 

pensão ou não recebe. 

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS Noturno LETICIA DE ASSIS INACIO 151.890.837-30 Indeferido
Certidão de nascimento da candidata. 

Declaração de pensão e renda deve 

esta autenticado em cartório. 



SEROPÉDICA QUÍMICA Noturno MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO BRAZ 115.996.437-82 Indeferido

Comprovante de renda do pai deve 

esta autenticado em cartório. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino do irmão e tio. 

SEROPÉDICA GEOGRAFIA Vespertino MICHELLE LANNA DA SILVA 098.497.137-80 Indeferido

Carteira de trabalho do pai e candidata 

com paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração com 

informações da mãe. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL Integral MONIQUE BERNARDINO SILVA 156.496.557-07 Indeferido

Carteira de trabalho do pai e irmão 

com paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do irmão. 

SEROPÉDICA PEDAGOGIA Noturno MONIQUE SILVA SUZANO 125.533.157-75 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe, candidata 

e padrasto com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original. 

Comprovante de pensão deve esta 

autenticado em cartório. 



SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral RAFAELA ALEXANDRE 154.955.557-08 Indeferido

Certidão de nascimento da mãe. 

Certidão de nascimento do candidato. 

Comprovante de renda da mãe emitido 

no site da previdência social. Carteira 

de trabalho da mãe  com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Integral RENATO DE SOUZA FERNANDES JUNIOR 160.413.707-03 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe e 

candidato com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da mãe e 

candidato. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA Integral TAYNA DAMASCENO RIBEIRO 159.489.407-80 Indeferido

Carteira de trabalho da mãe  com 

paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Declaração com 

informações do pai e se recebe pensão. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA Integral THAMIRES FERREIRA RODRIGUES DA SILVA 019.398.397-42 Indeferido

Certidão de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho do  mãe com 

paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. 



SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino THAMIRIS PEREIRA RACCA 087.328.907-29 Indeferido

Certidão de nascimento da candidata. 

Carteira de trabalho da irmã de 18 anos 

com paginas de identificação ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. 

TRÊS RIOS DIREITO Noturno LUCAS ROQUE DA SILVA 150.622.097-57 Indeferido

Carteira de trabalho do pai, mãe e 

candidato com paginas de identificação 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório com confere 

com original. Comprovante de renda 

do pai emitido pela empresa com 

função e valor da remuneração. 

NOVA IGUAÇU TURISMO Noturno GLAUCIA VITORINO DE FREITAS 156.172.637-06 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

dos pais. Comprovante de renda dos 

pais. Extrato bancário dos pais e 

candidata. Carteira de trabalho do pai, 

mãe e candidata com paginas de 

identificação ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório com confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 dos pais e candidata.


