
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME CPF SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral ANA BEATRIZ CORDEIRO FELIX 146.376.767-62 Indeferido
Declaração de renda da mãe com 

função exercida e valor da remuneral 

autenticada em cartório. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA Noturno ANA MAGALHAES DA ROCHA 016.009.947-17 Indeferido

Formulário de inscrição.  Carteira de 

trabalho do pai, mãe e candidata com 

paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do irmão. 

SEROPÉDICA FÍSICA Integral DANIEL VERDAN FERREIRA DE LIMA 161.370.717-74 Indeferido

 Formulário de inscrição. Carteira de 

trabalho do pai, mãe, irmã e candidato 

com paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original.

SEROPÉDICA DIREITO Noturno DANIELE CONCEICAO LOPES CEZARIO 107.853.327-07 Indeferido
Comprovante de renda do marido 

emitido pela empresa pela qual 

trabalha. Extrato bancário do marido. 
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SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral FABRICIO DE PAULA DA SILVA 155.587.787-76 Indeferido

Comprovante de renda da mãe e avó 

emitido pela site da previdência social.  

Carteira de trabalho do candidato e avó 

com paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA Integral GABRIELLE BASTOS DOS SANTOS MELLO 141.871.847-59 Indeferido
Formulário de inscrição. Comprovante 

de reda do pai emitido no site da 

previdência social. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino GLAYCON DO COUTO E SILVA 156.163.757-21 Indeferido

Comprovante de renda do pai emitido 

pela empresa do mesmo. Declaração 

de imposto de renda completa ano 

2013 do pai. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA Vespertino GUSTAVO REIGOTA DE MORAES 394.441.298-29 Indeferido

 Carteira de trabalho do candidato com 

paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato. Declaração com 

informações do pai e se recebe pensão 

ou não recebe.  

SEROPÉDICA ZOOTECNIA Integral INGRID SOARES GOMES 165.095.247-32 Indeferido

Extrato bancário do pai e mãe. Carteira 

de trabalho do candidato com paginas 

de identificações, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração de imposto de renda ou 

isenção ano 2013 do pai, mãe e 

candidato. 



SEROPÉDICA JORNALISMO Noturno JEAN CARLOS TELLES MENDES 150.529.757-59 Indeferido

Certidão de casamento ou nascimento 

da mãe. Certidão de nascimento do 

candidato e sobrinho. Extrato bancário 

da mãe e candidato. Carteira de 

trabalho do candidato e mãe com 

paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original.Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 do 

candidato e mãe. Comprovante de 

residência (água, luz ou telefone). 

Declaração com informações do pai e 

se recebe pensão ou não recebe e 

esclarencimento por que motivo 

sobrinha reside na mesma casa essas 

informções na mesma declaração 

porém autenticada em cartório. 

SEROPÉDICA HOTELARIA Noturno JONATHAN FERNANDO PEREIRA ROSA 134.587.947-43 Indeferido

Comprovante de renda da esposa. 

Extrato bancário do candidato e 

esposa. Carteira de trabalho do 

candidato e esposa com paginas de 

identificações, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Comprovante de residência ( água, luz 

ou telefone fixo).



SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS Vespertino NADIA TORRES HERMENEGILDO MENDES 992.231.557-20 Indeferido

Declaração de renda do marido deve 

esta autenticada em cartório.  Carteira 

de trabalho do marido com paginas de 

identificações, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

Declaração original do estabelecimento 

de ensino dos filhos. 

SEROPÉDICA QUÍMICA Integral NATHALIA RODRIGUES RIZZO DA SILVA 149.056.587-64 Indeferido

 Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da 

candidata. 

SEROPÉDICA GEOLOGIA Integral NAYARA DE MACEDO DOS SANTOS 439.473.818-08 Indeferido
Comprovante de renda do pai deve 

esta autenticado em cartório. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral TALITA MARIA LEITE 160.012.277-99 Indeferido

Certidão de nascimento do candidato e 

tio. Extrato bancário do Tio. Declaração 

com informações da mãe e o motivo de 

residir com o Tio autenticada em 

cartório. 

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO Integral TAMIRES CRISTINA COSTA DOS SANTOS 143.807.027-66 Indeferido

 Carteira de trabalho da candidata com 

paginas de identificações, ultimo 

contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da 

candidata. 



SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Noturno THAMIRES DOS SANTOS CONCEICAO 131.592.637-70 Indeferido

 Carteira de trabalho da candidata, mãe 

e irmão com paginas de identificações, 

ultimo contrato e seguintes em branco 

autenticadas em cartório ou confere 

com original. Declaração original do 

estabelecimento de ensino da irmã. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Integral VITOR DOS SANTOS MARIN 121.146.217-07 Indeferido

Declaração de renda da Tia deve esta 

autenticada em cartório com função 

exercida e valor da remuneração. 

Declaração com informações dos pais 

autenticada em cartório. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA Integral WALLACE BARROS SANTOS VIANA 164.441.527-55 Indeferido

Formulário de inscrição. Certidão de 

nascimento do candidato.  Carteira de 

trabalho do candidato com paginas de 

identificações, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas em 

cartório ou confere com original. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO Noturno WALLACE LIMA DE ALMEIDA 152.128.207-23 Indeferido
Declaração de renda do pai deve esta 

autenticada em cartório com função 

exercida e valor da remuneração. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS Noturno AFONSO SAGGIORO ARAUJO DA SILVA 141.198.877-90 Indeferido
Formulário de inscrição. Comprovante 

de reda do pai. Declração de imposto 

de renda ou isenção ano 2013 do pai.



NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO Noturno ROBERTA INACIO FARIAS 134.951.687-29 Indeferido

Carteira de trabalho da candidata 

com paginas de identificação, 

ultimo contrato e seguintes em 

branco autenticadas em cartório 

ou confere com original. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA Noturno SIRLEI APARECIDA SILVA DOS SANTOS 781.186.707-91 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimento da candidata e marido. 

Extrato bancário do marido. 

Carteira de trabalho da candidata e 

marido com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da 

candidata e marido. 

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA Noturno SUELLEN SILVA DOS SANTOS 159.660.927-37 Indeferido

Certidão de casamento da tia. 

Certidão de nascimento da irmã e 

candidata. Comprovante de renda 

da irmã, candidata e tia. Extrato 

bancário da irmã, candidata e tia. 

Extrato de FGTS da irmã, candidata 

e tia. Carteira de trabalho da irmã, 

candidata e tia com paginas de 

identificação, ultimo contrato e 

seguintes em branco autenticadas 

em cartório ou confere com 

original. Declaração de imposto de 

renda ou isenção ano 2013 da 

irmã, candidata e tia. Declaração 

com informações dos pais. 



NOVA IGUAÇU HISTÓRIA Noturno UBIRAJARA LEONI GOMES 791.861.307-49 Indeferido

Certidão de casamento ou 

nascimeto do candidato e esposa. 

Certidão de nascimento do filho. 

Declaração original do 

estabelecimento de ensino do 

filho.  


