
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR 

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO 
 

Segue a relação de candidatos INDEFERIDOS POR FALTA DE 

DOCUMENTAÇÃO, que deveram ser entregues através de 

envelope lacrado e identificado no dia 28/02/2018. Os envelopes 

poderão ser entregues  PRESENCIALMENTE no Setor de 

Residência Estudantil (SERE) ou POSTADOS  por sedex com data 

do dia 28/02/2018. Os envelopes enviados por sedex com data 

de postagem posterior a data prevista NÃO serão aceitos. 

Nome Documentação pendente 

ADEMIR SILVA CARMINATTI JÚNIOR 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato 
outros.. Incluir declaração original esclarecendo os 
créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 
renda declarada.Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. Declaração 
original esclarecendo os créditos nas contas do(a) 
Pai, Mãe, Próprio Candidato outros. . 

ALEX CORRÊA DA SILVA 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 
fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos 
últimos três meses do(a) Próprio Candidato. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Cópia do CPF do(a) Mãe, Próprio 
Candidato VALDEIR. Trazer foto. 

ALICE CARVALHO DA SILVA Certidão de Nascimento do(a) IRMÃƒ O. Cópia do 

CPF do(a) Mãe SR OCTAVIO. Foto 3x4. 

ALÍCIA ASSUMPÇÃO RODRIGUES PINTO 
Cópia legível do contracheque dos três ultimos 

meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Pai. 



ALISON ROCHA DE ARAGÃO 

Certidão de Casamento ou declaração original de 
união estável do(a) Mãe . Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) Mãe. 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Cópia do CPF do(a) Mãe. RG e CPF 
entregues estão ilegíveis. 

ALISSON IVO GRAF DA SILVA 

Declaração original esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 
pensão alimentícia recebida ou declaração original 

declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 
original declarando a origem do provimento 
financeiro mensal dos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) 

Próprio Candidato. Esclarecer sobre situação de 
moradia caso resida com o núcleo familiar e 

apresentar documentação do mesmo. 

AMANDA CAROLINA DA SILVA MARTINS 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Próprio Candidato 
com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco. Extrato Bancário 
de todas as contas, dos últimos três meses do(a) 
Próprio Candidato. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 
original esclarecendo o não contato com pai/e ou 
mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Irmã, Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

Esclarecer os créditos do INSS nos extratos 
bancários da mãe. 

AMANDA DE ALMEIDA DANELON ARAUJO 
Fotocópia do documento de identificação dos 

responsáveis. 



AMANDA DE OLIVEIRA WAELTI 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato 
senhora Nilda com páginas de identificação, 
últimos dois contratos e seguintes em branco. 
Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Próprio Candidato senhora Nilda . 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato senhora Nilda . 

AMANDA DO VALLE NUNES 
Trazer o comprovante de recebimento de 
benefício auxílio salário maternidade conforme 
CNIS da mãe. 

ANA CAROLINE VIEIRA RAMOS Deverá entregar toda a documentação própria e 
do núcleo familiar prevista no anexo III. 

ANA RAFAELA OLIVEIRA DE JESUS DOS ANJOS 
Trazer copia do ultimo contrato de trabalho 

registrado em carteira da própria e irmã. 

ANDERSON JOSE SARAIVA MARTINS 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Mãe, Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos últimos três 
meses do(a) Mãe. Incluir declaração original 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original, esclarecendo o valor da renda mensal e a 
atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Declaração original declarando 

a origem do provimento financeiro mensal dos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. Esclarecer se o titular do 
comprovante de residência reside no local. Caso 

sim, deve apresentar documentação do mesmo. 



ANDRESSA DA SILVA ANTUNES 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Pai. Extrato Bancário de todas as contas, dos 
últimos três meses do(a) Irmão. Incluir declaração 

original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 

declarada.Esclarecer depósitos e saldos na conta 
da caixa da Sr.Andréia,falta o contracheque de 

Janeiro do Pai, esclarece situação familiar de 
Thaiane, caso faça parte, trazer documentação 

solicitada no anexo III do Edital 01/2018. 

ANNA CAROLINA DA SILVA BRAGA DE JESUS 
Apresentar formulário de inscrição e 

documentação exigida no anexo III do edital. 

ARIANE MARTINS SOUSA 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Declaração original 

esclarecendo os créditos nas contas do(a) Próprio 
Candidato. 

ARIEL MALHO VIEIRA 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Mãe. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato 
com páginas de identificação, últimos dois 
contratos e seguintes em branco. Declaração de 
Imposto de Renda ou isenção ano 2018 do(a) Pai, 
Mãe, Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas 
as contas, dos últimos três meses do(a) Pai, Mãe, 

Próprio Candidato. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração 
original, esclarecendo o valor da renda mensal e a 

atividade exercida nos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. O senhor Sergio deve 
esclarecer através de declaração o valor médio 
retirado nos últimos 3 meses como taxista, 
conforme item 1.20;1.20. 1 do edital. Apresentar 
declaração de imposto de renda completa do pai e 
mãe, pós só consta o recibo de entrega junto aos 
documentos. 



ATHUS TAVOLARO BALTAZAR 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Mãe. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original, esclarecendo o valor da renda mensal e a 
atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe. 

BARBARA BORGES 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 

Pai, Mãe, Próprio Candidato. Extrato Bancário de 
todas as contas, dos três ultimos meses do(a) Irmã. 

Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai, Mãe, 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe. Declaração original esclarecendo 

os créditos nas contas do(a) Irmã. Extrato de 
novembro apresentado pelo genitor esta com 

informação divergente de período. 

BÁRBARA SANTOS LEITÃO 

Declaração original declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 

Mãe, Irmão. Declaração apresentada pela mãe não 
consta valor. Deverá apresentar declaração da Sra. 

Claudia informando valor médio recebido na 
realização dos trabalhos informais. 

BENVINDO CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Extrato atualizado do CNIS completo 
incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. Extrato 
bancário, falta o Mês de novembro. 



BRENDONN CAMPANHA NAVARRO 

Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Próprio Candidato. 

BRUNA MARRACCINI PRECIOSO DE OLIVEIRA 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 
fixo. Declaração original esclarecendo o não 
contato com pai/e ou mãe, informando o valor 
mensal da pensão alimentícia recebida ou 
declaração original declarando não recebimento 
de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. 

CARLOS ALBERTO CAMPOS ARANHA DE 
SIQUEIRA LIMA 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Mãe. 

CAROLINE BARBOSA RUFINO OTAVIO 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 

meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Pai, Mãe, Irmã. Carteira de Trabalho do(a) Pai, 

Mãe, Irmão, Próprio Candidato Gabriel com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco. Declaração de Imposto de 
Renda ou isenção ano 2018 do(a) Pai, Irmão, 

Próprio Candidato Gabriel . Extrato atualizado do 
CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio 
Candidato Marcos, Gabriel. 

CAROLINE PEREIRA CAETANO 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Pai, Irmão. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Mãe. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe, Próprio Candidato. 



CAROLINE VERLY KLEN 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Pai, Irmão. Incluir declaração 

original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Mãe, Irmã, Próprio Candidato. 
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 
em um posto do INSS do(a) Irmã, Próprio 

Candidato. Não apresentou a documentação 
solicitada nos itens 1.9(do próprio e de Kamila 

independente de possuir vínculo empregatício), 
1.12 (de Manoel e Kamila). Não esclareceu a fonte 

de renda própria de Silvana e Kamila. Verificar a 
parte de documentação de comprovação de renda 

do anexo III do edital. 

CLARISSE CAPPELLE DO VALLE 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Extrato Bancário de todas as contas, 
dos últimos três meses do(a) Irmão. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original declarando a origem 
do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 
meses que antecederam a inscrição do candidato 

do(a) Próprio Candidato. Faltando folha de 
contrato de trabalho em branco da mãe. 
Declaração de provimento atual entregue esta 
incompleta. 

DANIEL BARDY FERREIRA Renda per capita superior. 



DANIEL COSTA DE ARAUJO 

Carteira de Trabalho do(a) Pai, Mãe com páginas 
de identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Mãe. Extrato Bancário de 
todas as contas,  dos três ultimos meses  do(a) 
Mãe. Incluir declaração original esclarecendo os 
créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 
renda declarada.Declaração original declarando a 
origem do provimento financeiro mensal dos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Mãe. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe. 

DOUGLAS BOCARD DO COUTO 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos 
últimos três meses do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato. Incluir declaração original esclarecendo 
os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 
da renda declarada.Declaração original, 
esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 
exercida nos 3 últimos meses que antecederam a 
inscrição do candidato do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 

EDJANE DA SILVA 
Deve informar o valor recebido mensalmente com 
o trabalho informal e ajuda de terceiros. 

ELIZABETH CRISTIANE DOS SANTOS 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 

Irmão. Comprovante de residência: água, Luz ou 
Telefone fixo. Deve Extrato FGTS do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 
incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Próprio Candidato. Esclarecer através de 
declaração as transferências bancárias. 



ÉLLEN MEDINA DE MEDEIROS 

Carteira de Trabalho do(a) Irmã, Próprio Candidato 
MARIA, ROSANA E ROSANA com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Irmã, Próprio Candidato 
MARIA,ROSANA,RENATO. Extrato Bancário de 

todas as contas,  dos três ultimos meses  do(a) 
Irmã ROSANA, RENATO. Incluir declaração original 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original esclarecendo a situação bancária para 
pessoas maiores de 18 anos que não possuem 
conta bancária do(a) Irmã, Próprio Candidato 
ROSANA E RENATO. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Irmã ROSANA E RENATO. Declaração 
esclarecendo o provimento atual deve ser 
individual. 

EMANOEL MORAIS DOS REIS 

Declaração original esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 
pensão alimentícia recebida ou declaração original 

declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Irmã, Próprio Candidato. 

Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. 

EMANUEL DO AMARAL REIS 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 

em branco. Comprovante de residência: água, Luz 
ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos últimos três meses do(a) Mãe. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original declarando a origem 
do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 
meses que antecederam a inscrição do candidato 
do(a) Mãe, Próprio Candidato. Esclarecer os 
constantes depósitos na conta corrente do 
santander. Trazer comprovante de residência 
conforme anexo III dos itens 1.6, 1.6.1 do Edital 
01/2018. 



FELIPE CASTANHO BARROS 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 

Mãe. Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Mãe. Esclarecer pagamentos do INSS do extrato 

bancário da mãe. 

FELIPE DOS SANTOS FARIA 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração de Imposto de 
Renda ou isenção ano 2018 do(a) Próprio 
Candidato. Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original esclarecendo o não contato com pai/e ou 
mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 
original declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) 

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Próprio Candidato. 

GABRIEL DA SILVA AUGUSTO GRANJA Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão 
FILHO. Cópia do CPF do(a) Próprio Candidato. 



GABRIEL JOSÉ SOUZA COSTA 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Próprio Candidato 
com páginas de identificação, últimos dois 

contratos e seguintes em branco. Declaração de 
Imposto de Renda ou isenção ano 2018 do(a) Mãe, 

Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 
contas, dos últimos três meses do(a) Mãe. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original declarando a origem 
do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 
meses que antecederam a inscrição do candidato 

do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do 
CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

Extrato de benefício do INSS ou outro órgão da 
mãe. Trazer declaração esclarecendo do que se 

trata a pensão recebida. 

GABRIEL MORORÓ LIMA DO CABO 

Carteira de Trabalho do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato com páginas de identificação, últimos 
dois contratos e seguintes em branco. Declaração 
de Imposto de Renda ou isenção ano 2018 do(a) 
Pai, Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas 
as contas, dos últimos três meses do(a) Pai, Mãe. 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Próprio Candidato. Declaração 
original declarando a origem do provimento 
financeiro mensal dos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 

GABRIEL SILVA PINTO Candidato deverá apresentar cópia do 
comprovante de residência.  



GABRIEL ZOPELARI SANTOIAN DE ARAUJO 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração original 
informando o valor mensal da pensão alimentícia 
recebida ou declaração original declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio 
Candidato. Declaração original declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Carteira de 
trabalho incompleta pois está faltando páginas do 
contrato de trabalho. CNIS de todos os maiores de 
18 anos independente de vínculo empregatício. 
Declaração de recebimento ou não de pensão 
alimentícia deve ser conforme item 1.23. 

GABRIELA CAROLINA BERNARDES CARVALHO 
RIBEIRO 

Declaração entregue pela mãe não consta valor 

médio dos últimos 3 meses. Falta declaração 
constando valor de remuneração média dos 

últimos 3 meses. 

GABRIELA COSTA MACHADO 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 

Pai. Carteira de Trabalho do(a) Pai, Mãe, Irmão, 
Próprio Candidato com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco. 
Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Mãe. Comprovante de residência: água, 
Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 
contas, dos últimos três meses do(a) Pai, Mãe, 
Irmão, Próprio Candidato. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Mãe, Irmão, Próprio 

Candidato. Declaração original esclarecendo os 
créditos nas contas do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio 

Candidato. Comprovante de residência tem que 
ser do mês atual. 



GIOVANNA OLIVEIRA MELLO 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) Mãe. 

Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original declarando a origem 
do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato 
do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

GISLAINE CRISTINE DE OLIVEIRA SANTOS Declaração de bolsista discriminando o valor. 

IAN FINTELMAN MOTTA 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado 
do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original esclarecendo os créditos nas contas do(a) 
Mãe, Próprio Candidato. 

IANA LUCENA COSTA CRUZ 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Próprio Candidato. Comprovante de 
residência: água, Luz ou Telefone fixo. Apresentar 

declaração de renda de 2017. 

IARA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Declaração original 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 
informando o valor mensal da pensão alimentícia 

recebida ou declaração original declarando não 
recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Próprio Candidato. 

ISAAC LEANDRO LIRA PINTO 
Carteira de Trabalho do(a) Pai com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. 



JÉSSICA CARVALHO DE ALMEIDA 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Mãe. Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) Mãe, 
Irmã. Incluir declaração original esclarecendo os 
créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 
renda declarada.Trazer as copias da CTPS da mãe 
completa com as folhas do contrato de 
trabalho.IRPF da mãe esta incompleto. Extrato 
bancário da mãe não esta completo. Apresentar 
declaração de não recebimento de pensão, 
especificando os familiares que não recebe 
pensão. 

JESSICA DOS SANTOS ARAUJO 
Declaração original esclarecendo os créditos nas 
contas do(a) Mãe. Declaração do comprovante do 
bolsa família da mãe. 

JHONATAN BENTO DA SILVA Comprovante de residência legível. 

JOAO PEDRO RANGEL CANDELA 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Irmão com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração de Imposto de 
Renda ou isenção ano 2018 do(a) Mãe. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 
meses do(a) Irmão, Próprio Candidato. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original esclarecendo os 

créditos nas contas do(a) Irmão, Próprio 
Candidato. IRPF completo faltou o recibo. 

Declaração esclarecendo situação da carteira de 
trabalho. Declaração esclarecendo situação 

bancária. 

JONATHA PEREIRA DOS SANTOS 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Irmão. Comprovante de renda do mês de 
Dezembro e Janeiro da Mãe. Extrato bancário da 
mãe dos meses Novembro e Dezembro. 



JOSÉ VINÍCIUS FERREIRA DO AMARAL 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Próprio Candidato 
Sr. Rodolfo com páginas de identificação, últimos 

dois contratos e seguintes em branco. Declaração 
de Imposto de Renda ou isenção ano 2018 do(a) 
Próprio Candidato Sr. Rodolfo. Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) Mãe, 
Próprio Candidato Sr. Rodolfo. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Mãe, Próprio Candidato. 
Declaração original informando o valor mensal da 
pensão alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato Caso receba. 
Declaração original esclarecendo o não contato 
com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 

pensão alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 
original declarando a origem do provimento 
financeiro mensal dos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) Mãe, 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe, Próprio Candidato Sr. Rodolfo. 
Declaração original esclarecendo os créditos nas 
contas do(a) Mãe, Próprio Candidato Sr. Rodolfo. 
Esclarecer qual o grau de parentesco com o Sr. 
Rodolfo. 

JOSEANA DE MENDONÇA CARDOSO 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Pai. Carteira de Trabalho do(a) Pai Madrasta com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração original 

declarando a origem do provimento financeiro 
mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 
inscrição do candidato do(a) Próprio Candidato. 
Entregar segunda via da carteira de trabalho do 
pai. 



JOSIANE APRIGIO DE OLIVEIRA 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo 
incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe, Próprio Candidato. Comprovante de 
seguro desemprego do Pai. 

JOSIMARA FERREIRA TEODORO 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã. 
Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Senhor Dorvalino e Mariana.. 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. Declaração original esclarecendo os 
créditos nas contas do(a) Senhor Dorvalino e 

Mariana.. 

JOYCE ANSELME VILA NOVA 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 

meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Irmão. Carteira de Trabalho do(a) Mãe com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Extrato Bancário de todas as 
contas, dos últimos três meses do(a) Pai, Mãe, 
Irmão, Próprio Candidato. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original esclarecendo os 
créditos nas contas do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio 
Candidato. 

JOYCE CAROLINA DOS SANTOS DE ANDRADE 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Mãe, Irmã. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Pai, Irmã, Próprio Candidato. 
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 
em um posto do INSS do(a) Pai, Mãe, Irmã, Próprio 

Candidato. 



JÚLIA GUTERRES CIRINO 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração original esclarecendo o não 
contato com pai/e ou mãe, informando o valor 
mensal da pensão alimentícia recebida ou 
declaração original declarando não recebimento 
de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 
Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 
completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

JULIANA DA COSTA PEREIRA 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Irmã. Carteira de Trabalho do(a) Lyziane. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 
meses do(a) Irmã. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Irmã Lyziane. 

KARLOS EDUARDO MENDES EVARISTO DE 
LIMA 

Cópia do termo de estágio ou bolsa do(a) Próprio 
Candidato. Declarar o valor que recebe do avô. 

KLAUS AMORELLI AGUIAR 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 
fixo. Declaração original esclarecendo o não 
contato com pai/e ou mãe, informando o valor 
mensal da pensão alimentícia recebida ou 
declaração original declarando não recebimento 
de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 
em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 

LAIZ DE CASSIA SANTOS CARVALHO 

Apresentar o item 1.8 da própria. Deve apresentar 

declaração de comprovação de renda original 
esclarecendo a forma que provém sua 

subsistência. 

LARISSA CAMPOS DE ANDRADE 
Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 
fixo. 



LEILA RODRIGUES DE ARAÚJO 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Próprio Candidato. Incluir 

declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 
Comprovante de auxílio desemprego de Patricia 

Elaine. 

LEONARDO ALECRIM BRAZ SANTOS 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Irmão com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2018 do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato. Comprovante de residência: água, Luz 

ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 
contas, dos últimos três meses do(a) Pai, Irmão. 

Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Pai. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. Cópia do CPF 

do(a) Próprio Candidato. 



LETICIA VIEIRA DE ANDRADE 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 

Pai. Carteira de Trabalho do(a) Pai, Mãe, Irmão, 
Irmã, Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Extrato Bancário de todas as contas, 

dos últimos três meses do(a) Mãe, Próprio 
Candidato. Incluir declaração original esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 
da renda declarada.Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai, Irmão. Cópia do CPF do(a) Próprio 
Candidato. Extrato previdenciários dos 

responsáveis. 

LORENA DALMASO DE CASTRO 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 
CNIS independente de possuir vínculo com o INSS. 
Documento solicitado para integrantes do núcleo 
familiar maiores de 18 anos. 

LUAN LUCAS GONÇALVES 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 
em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 
Apresentar o CNIS, independente de ter 
trabalhado ou não. Recibo do pagamento do bolsa 
família. 

LUCAS FREITAS LETTRÉ 
Apresentar documentação exigida no anexo III do 

edital. 

LUCAS SILVA DE OLIVEIRA 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe. Apresentar recibo de entrega do 

imposto de renda da Mãe. 



LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Próprio Candidato. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Próprio Candidato. Esclarecer grau de 
parentesco de Jurema Luciana de Oliveira e 
Estéfani Juliana Viana Firmino. 

LUIS ARTHUR SANTOS DA SILVA 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 
Reimprimir a ficha de inscrição referente a 

solicitação de alimentação. 

LUIZ RAFAEL DO NASCIMENTO FRANKLIN 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) PADRASTO. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda declarada. 
Declaração original esclarecendo o não contato 

com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 
pensão alimentícia recebida ou declaração original 

declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original declarando a origem do provimento 
financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. 

MARCELLE DA SILVA OLIVEIRA BULHÕES 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Mãe, Próprio Candidato. Incluir 

declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe, Próprio Candidato. 
Declaração informando contato com o Pai e se 

recebe pensão e qual é o valor. 



MARCO TÚLIO LADISLAU MONTEIRO 

Carteira de Trabalho do(a) Todos os componentes 
do grupo familiar.. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2018 do(a) Mãe, Irmã, 
Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 
contas, dos últimos três meses do(a) Todos os 
componentes do grupo familiar.. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda declarada. 
Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Mãe, Irmã, Próprio Candidato. Extrato atualizado 
do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Todos os componentes do 

grupo familiar.. 

MARCOS PAULO CAVACANTE FONSECA 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. 

MARCOS VINICIUS VIEIRA JUNIOR 

Carteira de Trabalho do(a) Pai, Irmão, Próprio 
Candidato com páginas de identificação, últimos 

dois contratos e seguintes em branco. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 

meses do(a) Pai, Mãe, Irmão Juan . Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Identidade do irmão. 

MARIA DO CARMO DE JESUS RIBEIRO DA 
COSTA 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Mãe. 

MARIA EDUARDA BENEVIDES DA CUNHA 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Próprio Candidato Outros.. Deve 
Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. 

Documentação pendente relacionada ao anexo III. 

MARINA DE SOUZA GONÇALVES 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio 

Candidato. Incluir declaração original esclarecendo 
os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 

da renda declarada.Extrato bancário dos últimos 3 
meses. 



MARLON MESQUITA LOPES CABREIRA 

Carteira de Trabalho do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato com páginas de identificação, últimos 
dois contratos e seguintes em branco. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 
meses do(a) Mãe. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Falta trazer 
copias das folhas de contrato de trabalho das 

carteiras de trabalho. 

MARVIN BALLOT BLATTER 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Mãe, Próprio Candidato. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Não apresentou o item 1.23 de Nilo e 
Luis e o 1.8 do próprio. A cópia do extrato bancário 
de Helena está incompleto e também deve 
esclarecer a ordem de pagamento que consta no 

mês de dezembro de 2017. O candidato deve 
apresentar a cópia do extrato da conta corrente e 

não o saldo. 

MATHEUS ALVES DE BARROS 
Esclarecer através de declaração renda média 
mensal recebida pelas atividades informais 
desenvolvidas pelo candidato. 

MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 
fixo. Declaração original esclarecendo o não 

contato com pai/e ou mãe, informando o valor 
mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original declarando não recebimento 
de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

Apresentar situação familiar e de moradia devendo 
apresentar documentação do núcleo familiar caso 

residam com o mesmo. 



MAYARA ELEN CASTRO DA SILVA 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 
páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco. Comprovante de residência: 
água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) 
Próprio Candidato. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 
original esclarecendo o não contato com pai/e ou 
mãe, informando o valor mensal da pensão 
alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 

MAYARA MENDES LEAL 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Mãe. Incluir declaração original 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original esclarecendo o não contato com pai/e ou 
mãe, informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Mãe. 

MYLENA VIEIRA DE ASSIS A candidata deve informar através de declaração o 
valor da renda adquirida pela família. 



NATÁLIA FARIAS TOUGEIRO AFFONSO 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Pai, Próprio Candidato. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos últimos três 
meses do(a) Pai, Próprio Candidato. Incluir 

declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original esclarecendo o não 
contato com pai/e ou mãe, informando o valor 
mensal da pensão alimentícia recebida ou 
declaração original declarando não recebimento 
de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

Declaração original declarando a origem do 
provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses 

que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai, Próprio Candidato. 

NATÁLIA PEREIRA THEODOSIO 
Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Próprio Candidato. Declaração de IRPF 
deve esta completa com recibo de entrega. 

NATHÁLIA CÂNDIDO DA SILVA 

Certidão de Casamento ou declaração original de 
união estável do(a) Pai, Mãe . Extrato Bancário de 
todas as contas, dos últimos três meses do(a) Pai, 
Mãe, Próprio Candidato. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 

PAMELA OLIVEIRA NEVES 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Pai. 



PAMELLA ARAUJO DE ABREU 

Cópia legível do contracheque dos dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Companheiro. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Companheiro. Constam 
valores líquidos e vencimento - município na conta 
corrente do Sr.Marcelo que não foram 

apresentados na documentação entregue. 
Declaração de imposto de renda completo do 

companheiro. 

PATRICK GOMES DA SILVA COELHO 

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 
Irmão. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

últimos três meses do(a) Mãe. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Próprio Candidato. Declaração 
original informando o valor mensal da pensão 

alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Irmão. Declaração original 

declarando a origem do provimento financeiro 
mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato do(a) Próprio Candidato. 

PEDRO DA SILVA BRAZ AUGUSTO 
Apresentar documentação exigida no anexo II do 
edital. 

PEDRO PAULO FARIA CONDE Carteira de Trabalho do(a) ESPOSA. 

RAFAELA DO NASCIMENTO RODRIGUES 

Certidão de Nascimento do(a) Mãe. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 

meses do(a) Pai, Irmão. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada.Declaração 
original, esclarecendo o valor da renda mensal e a 

atividade exercida nos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) Pai. 

Declaração original esclarecendo a situação 
bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 
possuem conta bancária do(a) Pai. Cópia do CPF 
do(a) Mãe. 



RAPHAEL DAVID DO NASCIMENTO 

Declaração original, esclarecendo o valor da renda 
mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 
que antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Pai, Mãe. Esclarecer se a família é proprietária de 
salão de beleza e esclarecer também os valores 
recebidos em Janeiro de 2018 dos extratos 
bancários. 

RAQUEL FERREIRA FARIA 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Mãe. Declaração original 
declarando a origem do provimento financeiro 

mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 
inscrição do candidato do(a) Mãe. Imposto de 
renda exercício 2017, do ano 2016. Informar 
valores haja vista que nas declarações não contam. 

RAYANNE DIAS RIBEIRO 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe, Próprio Candidato 
com páginas de identificação, últimos dois 
contratos e seguintes em branco. Comprovante de 

residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 

meses do(a) Próprio Candidato. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

RODOLFO E SOUZA PEREIRA 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Próprio Candidato. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original declarando a origem 
do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 
meses que antecederam a inscrição do candidato 
do(a) Mãe, Próprio Candidato. 

RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO Renda per capita acima de um salário mínimo e 
meio. 



ROSIANE GARCIA DINIZ 

Declaração original esclarecendo o não contato 
com pai/e ou mãe, informando o valor mensal da 
pensão alimentícia recebida ou declaração original 
declarando não recebimento de pensão 
alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

SAMUEL BENJAMIM MORAES LEÃO 

Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas de 
identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Declaração de Imposto de Renda ou 
isenção ano 2018 do(a) Pai, Irmão. Comprovante 

de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 
Bancário de todas as contas, dos últimos três 

meses do(a) Pai, Mãe, Irmão, Próprio Candidato. 
Incluir declaração original esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias 
(remunerações), obtido em um posto do INSS 
do(a) Mãe, Irmão, Próprio Candidato. Cópia do CPF 
do(a) Mãe. 

SAMUEL DORNELAS TRINDADE JUNIOR 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Pai, Mãe. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original declarando a origem 

do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 
meses que antecederam a inscrição do candidato 
do(a) Próprio Candidato. O senhor Samuel de 
Carvalho Trindade deve esclarecer através de 
declaração anual do simples nacional SIMEI 
(exercício 2017, ano calendário 2016) situação do 
microempresa em seu nome. Anexo III 1.20.2 do 
edital 01/2018. 

SAMUEL LEITE DA SILVA 
Cópia legível do contracheque dos dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Esposa . 

SARAH RODRIGUES DA SILVA Renda superior a renda per capita. 

SÓCRATES WESLEY AMORIM MARCOS 

Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Mãe. Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração 
original declarando a origem do provimento 
financeiro mensal dos 3 últimos meses que 
antecederam a inscrição do candidato do(a) 
Próprio Candidato. 



STANLEY DIAS 
Apresentar documentação exigida no anexo II do 

edital. 

STEFANE RAIANE FERREIRA VALENTIM 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Pai, Mãe. Incluir declaração 
original esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 

valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato do(a) Próprio Candidato. Extrato 
atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 

STEFANY APARECIDA SANTOS DE CARVALHO 

Extrato Bancário de todas as contas, dos três 
ultimos meses  do(a) Pai, Mãe, Próprio Candidato. 

Incluir declaração original esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Pai, Mãe. Declaração original 
declarando a origem do provimento financeiro 
mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 
inscrição do candidato do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato. Declaração original esclarecendo os 
créditos nas contas do(a) Pai, Mãe, Próprio 
Candidato. Não consta qualquer documento 
informando renda. 



SUZANA CAROLINE DA SILVA CAETANO 

Carteira de Trabalho do(a) Irmã com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes 
em branco. Extrato Bancário de todas as contas, 
dos últimos três meses do(a) Pai, Mãe, Irmã. Incluir 
declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Declaração original, esclarecendo o 
valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato do(a) Mãe, Irmã. Extrato atualizado do 
CNIS completo incluindo as Relações 
Previdenciárias (remunerações), obtido em um 
posto do INSS do(a) Pai, Mãe, Irmão, Irmã, Próprio 
Candidato. Declaração do estágio, especificando o 

valor da bolsa recebida pela própria candidata. 

TAINARA GRACIANO NASCIMENTO 
Esclarecer o endereço da moradia. Apresentar 
declaração conforme anexo II item 7.Foto do 
candidato. 

TAINARA VIEIRA RODRIGUES Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 
2018 do(a) Próprio Candidato. 

TALITA NASCIMENTO DE MORAIS 
Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2018 do(a) Pai, Mãe, Irmã, Próprio Candidato. 

THAIS CASAL CARVALHO CUNHA 
Cópia legível do contracheque dos três ultimos 
meses que antecedem a data da inscrição do(a) 
Mãe, Próprio Candidato. 

THAMIRES DA SILVA MELGAÇO 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 
em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 

Esclarecer depósitos de remuneração de salário 
em dezembro e janeiro da mãe. 

THAMIRIS AGATHA DUARTE 
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 
Próprio Candidato. Cópia do CPF do(a) Próprio 

Candidato. Foto 3x4. 

VALKÍRIA BATISTA DE OLIVEIRA 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco. Declaração original, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 
exercida nos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato do(a) Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 
Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 



VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 

três meses do(a) Irmão. Incluir declaração original 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

CASO divirjam da renda declarada. 

YAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO 

Extrato Bancário de todas as contas, dos últimos 
três meses do(a) Irmão, Próprio Candidato. Incluir 

declaração original esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda 
declarada.Falta documentação relacionada ao 
anexo II. 

 

 


