
CANDIDATOS INDEFERIDOS  

Edital nº 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ 

 

 Segue a relação de candidatos INDEFERIDOS. 

ATENÇÃO! 

No recurso não será permitida a inclusão de novos documentos. 

Será admitido recurso devidamente fundamentado referente à contagem 

de dependentes, somatório das rendas e reavaliação de documentos, conforme 

artigo 10.4 do edital nº 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ. 

Veja o cronograma de recurso clicando aqui 

NOME DOCUMENTOS FALTANTES 

1-BRUNA DA CUNHA LEÃO Candidata não apresentou itens do anexo II do Edital 
02/2019/DIRE/PROAES/UFRRJ. 
Tais itens são: 

 Ficha de inscrição; 

 Comprovante de matrícula; 

 Comprovante de entrega de documentos na 
Pró-Reitoria de Graduação. 

2-RAYANE SANTOS DE SOUZA  Informar renda media mensal obtida nos meses 
abril, maio e junho de 2019, proveniente da 
atividade “biscates” conforme relato em 
declaração (Sr. José Antonio). 

 
Obs: O esclarecimento deve ser feito através do 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

3-ELTON SERPA MONTEIRO  Informar valor por extenso referente a 
porcentagem de 60% do valor do salário 
mínimo recebido de pensão alimentícia. 

 Esclarecer contato com o pai e mãe. 

 Esclarecer depósito em conta corrente em 
24/04/2019 e 28/06/2019. 

Obs: O esclarecimento deve ser feito através do 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

4-YANNÁ DONDONI SANTOS  Esclarecer creditos, “DOC ELET” e depósitos 
em conta corrente Banco Caixa Econômica 
Federal, meses maio e julho de 2019 (Yanná) 

Obs: O esclarecimento deve ser feito através do 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

http://r1.ufrrj.br/sba/aloja/doc/doc_2019-2/ANEXO-VI-CRONOGRAMA-DE-INSCRI%C3%87%C3%83O-ALOJA.pdf


 
 

5-OSWALDO MATHIAS NETO Conforme artigos 7.4 e 8.2 do Edital nº02/2019-
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Documentação do grupo familiar e nem 
comprovante de residência da moradia. 

 Comprovante de residência emitido pela 
Instituição onde relata residir. 

 Extrato de pagamento de benefício com 
detalhamento de crédito e débito (Anexo IV 
1.17 e 1.17.1 do edital). 

 Extrato conta corrente; 

6-LETÍCIA RIBEIRO SIMÕES  Esclarecer contato ou não com pai e mãe, bem 
como recebimento ou não de pensão 
alimentícia (Letícia); 

 Esclarecer depósito em conta corrente, dia 
07/05/2019 (Letícia); 

 Informar renda média mensal obtida nos meses 
de abril, maio e junho de 2019, proveniente de 
atividade informal, relatada em declaração 
(Letícia). 

Obs: O esclarecimento deve ser feito através do 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

7-RAMON FERREIRA MESQUITA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019-
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 CTPS do próprio; 

 Extrato atualizado do CNIS (Não consta 
identificação); 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019(Ano calendário 2018) do próprio 
e do pai; 

 Forma de provimento atual do próprio; 

 Declaração de recebimento ou não de pensão 
alimentícia (próprio). 

8-GABRIEL JOSÉ SOUZA COSTA  Esclarecer valores em conta corrente 
provenientes da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro e transferências recebidas em 
conta do Banco do Brasil. (Sr. Dilma). 

Obs: O esclarecimento deve ser feito através do 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

9-RAPHAELLA MIRANDA DE 
OLIVEIRA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019-
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidata não apresentou: 

 Extratos bancários dos meses de abril, maio e 
junho de 2019 (Sr. Fátima). 

10-RAMON DA SILVA OLIVEIRA 
PEREIRA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019-
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou a 
documentação abaixo: 



 Extrato atualizado do CNIS do pai; 

 Declaração do Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019 (Ano calendário 2018) do pai; 

 Extratos bancários do próprio, da mãe e do pai; 

 Contracheques referentes aos últimos 3 meses 
do pai (abril, maio e junho de 2019); 

 Extrato atualizado da conta vinculada do 
trabalhador no FGTS do pai; 

 Forma de provimento atual do próprio e da mãe. 

11-CARLOS ALBERTO CAMPOS 
ARANHA DE SIQUEIRA LIMA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 
02/2019/DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não 
apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS da mãe; 

 Extratos bancários dos meses de abril, maio e 
junho de 2019; 

 Declaração de recebimento de pensão 
alimentícia esclarecendo o valor mensal 
recebido ou recibo oficial do responsável que 
paga a pensão alimentícia (ou declaração de 
não recebimento de pensão) da mãe; 

 Não consta na declaração entregue renda 
média mensal obtida nos últimos 03 meses, 
conforme Anexo V, itens 1.20 e 1.20.1. 
 

12-AMABILLE NETTA DA CUNHA 
KREFTA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do Edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ, a candidata não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio, do pai e 
da Srª Eva; 

 Extratos bancários ou declaração original, 
esclarecendo a situação bancária do pai 
(Banco do Brasil) e Srª. Eva (Banco Itaú); 

 Forma de provimento atual do próprio. 

13-RENAN CARLOS DOS ANJOS 
SILVA 

 Informar renda média mensal obtida nos 03 
últimos meses que antecederam a inscrição do 
candidato neste edital proveniente de “ajuda 
financeira de amigos e parentes” (próprio); 

 Esclarecer depósitos e transferências 
recebidas em conta corrente, Banco do Brasil 
(próprio). 

14-MAYHARA DA COSTA 
PEREIRA 

 Informar renda média mensal obtida nos 
últimos 03 meses que antecederam a inscrição 
da candidata neste edital, proveniente de ajuda 
familiar. 

15-BRUNA DA SILVA 
NASCIMENTO 

 Esclarecer depósitos e transferências 
bancárias do Banco Itaú, nos dias 17/04/2019; 
06/05/2019; 20/05/2019; 29/05/2019 (irmão). 

 Consta extrato bancário- Banco Caixa sem 
identificação. 



16-NICOLE MARTINS DA 
CAMARA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ, a candidata não apresentou 
os documentos abaixo: 

 CTPS do próprio (folhas contrato de trabalho), 
da Srª Eliana (folha em branco, depois do último 
contrato de trabalho); 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio e da Srª 
Eliana; 

 Declaração do Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019 – Ano calendário 2018 do próprio 
e da Srª Eliana; 

 Extratos bancários ou declaração original, 
esclarecendo a situação bancária da Srª Eliana 
(Banco Bradesco); 

 Contracheques/ recibos referentes aos 03 
últimos meses ou declaração atualizada da 
empresa conveniada ou da instituição de 
ensino com o tipo e o valor mensal da bolsa do 
próprio; 

 Contrato de estágio ou termo de compromisso 
de bolsa, acompanhado dos termos aditivos 
(renovação) quando for o caso do próprio; 

 Declaração de recebimento de pensão 
alimentícia esclarecendo o valor mensal 
recebido ou recibo oficial do responsável que 
paga a pensão alimentícia (ou declaração de 
não recebimento de pensão ) da Srª Eliana. 

17-PEDRO GABRIEL CARDOSO 
GOMES 

 

 Não apresentou extrato atualizado do CNIS do 
próprio, da mãe, do Victor, Luiza e Thaisa; 

 Não apresentou extrato de pagamento de 
benefício mais recente da mãe; 

 Não esclareceu CREDTED Banco Caixa 
Econômica Federal dia 24/06/2019. 

 Renda per capita superior 01 (um) salário 
mínimo e meio; 

Obs: A renda familiar é maior, no entanto, não 
apresentaram o extrato de pagamento do benefício 
recebido do INSS. 

18-GEOVANA ANDRADE DA 
SILVA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata: 

 Não apresentou a documentação do grupo 
familiar; 

 Apresentou comprovante de residência em 
nome da mãe; 

 Não apresentou declaração de recebimento ou 
não de pensão alimentícia. 

19-MARCOS VINICIUS DA 
CONCEIÇÃO BRAZ 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019- 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 



 Extratos bancários do pai; 

 Declaração, esclarecendo a atual fonte de 
renda do próprio. 

20-LAURA RIBEIRO MYRA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019-
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio e da avó. 

21-LIDIANE AZEVEDO SANTOS 
DAS CHAGAS 

 Informar renda média mensal obtida através de 
ajuda de familiares. 

LORENA DA COSTA WILPERT  Esclarecer depósito em conta poupança, Banco 
Caixa Econômica Federal no dia 10/05/2019 e 
16/05/2019 (pai). 

22-GABRIEL MARTINS ARRUDA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato: 

 Não esclareceu contato ou não com o pai e/ou 
mãe (próprio); 

 Não apresentou extratos bancários (avó); 

 Consta certidão de casamento dos pais, no 
entanto, sem esclarecimentos (próprio); 

 Consta extrato de conta poupança, cujo nome 
não está na composição familiar declarada no 
formulário online. 

23-LUZIA CLARA DE ANDRADE 
LIMA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Comprovação de situação de moradia do grupo 
familiar; 

 CTPS do próprio, da avó (páginas do contrato 
de trabalho); 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio. 
 

24-RAFAELE STEFANI CHIESA 
FERREIRA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio e da 
mãe; 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019 - Ano calendário 2018 do próprio; 

 Declaração de recebimento de pensão 
alimentícia esclarecendo o valor mensal 
recebido ou recibo oficial do responsável que 
paga a pensão alimentícia (ou declaração de 
não recebimento de pensão) referente a 
Gabriel; 

 Não compareceu para atendimento social, 
conforme solicitado através de e-mail enviado à 
discente no dia 23/07/2019. 

25-CRISTIANNE SILVA DUTRA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Contracheques/ recibos referentes aos 03 

últimos meses ou declaração atualizada da 



empresa conveniada ou da instituição de 

ensino com o tipo e o valor mensal da bolsa da 

Kateanne; 

 Contrato de estágio ou termo de compromisso 

de bolsa, acompanhado dos termos aditivos 

(renovação) quando for o caso da Kateanne; 

 Não esclareceu depósito realizado em conta 
poupança Caixa Econômica Federal no dia 
17/06/2019 (mãe). 

26-JOHNNY SANTANA DE LIMA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 CTPS do próprio; 

 Declaração esclarecendo forma de provimento 
atual do próprio. 

27-VITTORIA ABATH DA SILVA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Declaração do Imposto de Renda de Pessoa 
Física (completo) – 2019 (Ano calendário 2018) 
do pai; 

 Contracheques/ recibos referentes aos 03 

últimos meses ou declaração atualizada da 

empresa conveniada ou da instituição de 

ensino com o tipo e o valor mensal da bolsa do 

irmão Victor; 

 Contrato de estágio ou termo de compromisso 

de bolsa, acompanhado dos termos aditivos 

(renovação) quando for o caso do irmão Victor. 

28-VERÔNICA JOYCE VIEIRA DA 
SILVA 

 Informar renda média mensal obtida nos meses 
abril, maio e junho de 2019, provenientes de 
“bicos eventuais”. Necessário esclarecer forma 
de provimento atual da própria. 

29-SUELEM DA COSTA 
FERREIRA 

 Informar renda proveniente de trabalho 
intermitente nos últimos 03 meses que 
antecederam a inscrição da candidata neste 
edital. 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso. 

30-LEANDRO BRAGA MOREIRA  Informar renda média mensal obtida nos meses 
abril, maio e junho de 2019, proveniente de 
ajuda de familiares e atividade informal como 
motorista (pai); 

 Esclarecer forma de provimento atual e valor de 
pensão alimentícia, caso receba. 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, sem a adição de documentos. 



31-MATHEUS RODRIGUES DA 
FONSECA MUNIZ 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Comprovante de residência em nome de um 
dos componentes do grupo familiar (Anexo IV; 
1.2 do Edital); 

 Declaração original informando valor referente 
à pensão alimentícia (Anexo IV; 1.23 a 1.23.3); 

 Declaração original informando renda referente 
a ajuda de custo; 

 Esclarecimento sobre depósitos em conta 
corrente Itaú nos dias 14/05/2019; 31/05/2019; 
10/06/2019; 16/07/2019 (Milena) 

 Esclarecimento sobre depósitos em conta 
corrente- Banco Itaú nos dias 13 e 14 de maio 
de 2019 e 17/06/2019 (Matheus). 

32-IRIS GABRIELLE DE SOUZA 
LEMOS 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Comprovante de residência da moradia de 
origem e nem da instituição onde relata residir 
(própria); 

 Declaração informando renda média mensal 
proveniente de trabalhos informais (própria); 

 Documentação do grupo familiar, conforme 
anexo IV do Edital. 

33-ANDREIA DA COSTA LEITÃO  Candidata não inseriu item 3 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, ou seja, 
“fotocópia simples da declaração recebida no 
ato da matrícula”. 

34-LUA FIORELLI  Candidata não inseriu item 3 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, ou seja, 
“fotocópia simples da declaração recebida no 
ato da matrícula”. 

35-LESLEYNE DAMARIS 
TEIXEIRA SANTOS 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Comprovante de declarante ou não declarante 
IRPF 2019 (mãe, própria e irmão); 

 Declaração original informando forma de 
provimento atual (própria e irmão); 

 Esclarecimento de vários depósitos e 
transferências recebidas do banco Caixa 
Econômica e Banco do Brasil (pai). 

36-LARISSA MENDES GODOY Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou o 
extrato atualizado do CNIS (própria).  

37-BRUNO CARDOSO PIMENTA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Documentação do grupo familiar, conforme 
anexo IV do edital; 

 Comprovante de residência; 



 Divergência de informação referente à 
composição familiar declarada e a que consta 
na declaração de bolsista. 

38-BRUNA HELEN MUNHOZ DE 
PAIVA 

 Esclarecer depósitos na conta do Banco Itaú 
nos dias 24/05/2019; 07/06/2019 e 10/07/2019, 
proveniente de “TEC DEPÓSITOS” da Srª 
Michelle; 

 Informar renda média mensal dos últimos 03 
meses que antecederam a inscrição da 
candidata neste edital, proveniente de 
“trabalhos esporádicos” do Sr Vanderlei. 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, sem adição de documentos. 

39-LUCYAN OVÍDIO DA SILVA 
SOARES 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o estudante não se enquadra 
no Anexo II do edital e não entregou toda a 
documentação exigida no Anexo IV do referido edital.  

40-DINARA DE PAULA JOSE DO 
BONFIM 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Contracheque do mês de maio de 2019 (mãe); 

 Extratos bancários – Banco Santander (mãe). 

41-LAÍS EUGENIO ZARRATIM DE 
OLIVEIRA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Comprovante de residência da moradia de 
origem e nem da instituição onde relata morar; 

 A documentação do grupo familiar, prevista no 
Anexo IV do edital. 

42-JULIA SALES CARNEIRO Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS ( pai e mãe); 

 Declaração original informando forma de 
provimento atual (própria). 

43-AMANDA MESQUITA DE 
MAGALHÃES PENA 

 Esclarecer depósitos e transferências 
bancárias recebidas-Banco Brasdesco nos dias 
12/04/2019; 18/04/2019; 26/04/2019; 
29/04/2019; 06/05/2019; 10/05/2019; 
17/05/2019 e 20/05/2019 e os demais no mês 
de junho de 2019 (pai). 

44-MARIANA DE MOURA SILVA  Esclarecer depósitos em conta corrente. Não 
foi possível identificar o banco e nem o nome 
da correntista (mãe); 

 Esclarecer recebimento ou não de pensão 
alimentícia e forma de provimento atual 
(própria). 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, sem a adição de documentos. 

45-GABRIEL MARTINS TEIXEIRA  Esclarecer “ted e recebida” conta Bradesco 
dias 03/05/2019; 31/05/2019; 04,05,19 de junho 



de 2019 provenientes do mesmo 
remetente(mãe). 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, sem a adição de documentos. 

46-MATHEUS CORREA DE 
OLIVEIRA 

 Renda per capita superior a 01 (um) salário 
mínimo e meio. 

47-PABLO HENRIQUE NARCISO 
MARQUES 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Certidão de nascimento da Ana e do Davi; 

 CTPS do próprio, pai (faltou folhas de contrato 
de trabalho) e da mãe; 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio, do pai e 
da mãe; 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019 (Ano calendário 2018) do próprio, 
do pai e da mãe; 

 Extratos bancários ou declaração original, 
esclarecendo a situação bancária da mãe; 

 Não consta documento comprobatório de renda 
e nem declaração de forma de provimento atual 
do próprio, do pai e da mãe. 

48-CAIO MOURA DOMINGUEZ Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou:  

 Comprovação de situação de moradia do grupo 
familiar; 

 CTPS do próprio e da mãe (folhas de contrato 
de trabalho); 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio e da 
mãe; 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 
Física – 2019 (Ano calendário 2018) do próprio, 
do pai e da mãe; 

 Extratos bancários ou declaração original, 
esclarecendo a situação bancária do próprio, 
do pai e da mãe; 

 Contracheques referentes aos 3 últimos meses 
do pai; 

 Extrato atualizado da conta vinculada do 
trabalhador no FGTS (se houver) do pai; 

 Declaração, esclarecendo a atual fonte de 
renda do próprio e da mãe. 

49-CAROLINA DE 
ALBUQUERQUE CORREIA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou:  

 Comprovante de declaração de Imposto de 
Renda 2019, só consta no envelope recibo de 
entrega (pai). 

50-MAYARA DE OLIVEIRA 
FERNANDES BRAGA 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou:  



 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física – 2019 (Ano calendário 2018) do Sr. 

Roberto (Completo com recibo de entrega) ; 

 Extratos bancários da Srª Conceição e Luiz 

Felipe; 

 Declaração, esclarecendo a atual fonte de 

renda do próprio, da Srª Conceição e Luiz 

Felipe. 

51-BRUNA DUARTE DA SILVA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Extrato de pagamento de benefício mais 
recente da mãe; 

 Declaração original informando renda média 
mensal obtida nos últimos 03 meses, 
provenientes de pensão alimentícia ou ajuda de 
custo (própria). 

52-DIEGO DA COSTA 
GONÇALVES 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física – 2019 (Ano calendário 2018) do pai 

(Completo com recibo de entrega) ; 

 Extrato de pagamento de benefício mais 
recente do pai; 

 Declaração, esclarecendo a atual fonte de 
renda do próprio. 

53-LÍVIA CALIXTO DA SILVA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Contracheques/ recibos referentes aos 03 

últimos meses ou declaração atualizada da 

empresa conveniada ou da instituição de 

ensino com o tipo e o valor mensal da bolsa do 

próprio; 

 Contrato de estágio ou termo de compromisso 

de bolsa, acompanhado dos termos aditivos 

(renovação) quando for o caso do próprio. 

54-JÉSSICA ARRUDA RIBEIRO  A discente não apresentou o documento 4 do 
anexo II do Edital 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ, a saber “fotocópia 
simples do recibo de entrega da documentação 
comprobatória de renda concedido pela 
PROGRAD no ato da matrícula. 

55-DÉBORA KELLY FERREIRA 
DA SILVA 

 Discente não apresentou item 6 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, ou seja, 
“fotocópia simples de comprovante de 



residência atualizado do grupo familiar” ou 
declaração original. 

56-MATHEUS DA SILVA DE LIMA  Discente não apresentou item 6 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, ou seja, 
“fotocópia simples de comprovante de 
residência atualizado do grupo familiar” ou 
declaração original. 

57-MEIRIELEN PARANHOS 
SILVA DE PAULA 

 Discente enviou apenas a ficha de inscrição e 
não apresentou o conjunto de documentos 
solicitados no anexo II do Edital 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ. 

58-LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA DE 
ALMEIDA 

 Renda per capita superior a 01 (um) salário 
mínimo e meio e conforme artigos 7.4 e 8.2, 
faltou cópia da CTPS (próprio, Srª Irene e 
página com foto do Sr. Pedro). 

59-ROGÉRIO ARTHUR 
LOURENÇO MARANHÃO DE 
OLIVEIRA 

 Discente não apresentou item 3 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, a saber 
“ fotocópia simples da declaração recebida no 
ato da matrícula. 

60-LORENA DIAS ROMUALDO  Conforme item 2.9, parágrafo 1 do Edital 
02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, na 
impossibilidade de localização de 
documentação do candidato, o mesmo deverá 
entregar nova documentação em novo prazo, 
que foi até 8 de agosto de 2019 e tais 
documentos não foram entregues. 

61-KARINA MENDES DOS 
SANTOS 

 Conforme item 2.9, parágrafo 1 do Edital 
02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, na 
impossibilidade de localização de 
documentação do candidato, o mesmo deverá 
entregar nova documentação em novo prazo, 
que foi até 8 de agosto de 2019 e tais 
documentos não foram entregues. 

62-KAROLLAYNE DIAS 
FERREIRA 

 Discente não entregou itens 3 e 4 do anexo II 
do Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, a 
saber “fotocópia simples da declaração 
recebida no ato da matrícula” e “fotocópia 
simples do recibo de entrega da documentação 
comprobatória de renda concedido pela 
PROGRAD no ato da matrícula”. 

63-ANTÔNIO EUDES 
RODRIGUES 

 Candidato não apresentou item 4 do anexo II do 
Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ, a saber 
“fotocópia simples do recibo de entrega da 
documentação comprobatória de renda 
concedido pela PROGRAD no ato da 
matrícula”. 

64-BRENDA DA CUNHA LEÃO A discente não entregou os itens solicitados no anexo 
II do Edital 02/2019 DIRE/PROAES/UFRRJ. Tais itens 
são: 



 A ficha de inscrição; 

 O comprovante de matrícula; 

 Comprovante de entrega de documentos na 
Pró-reitoria de Graduação. 

65-FABIELEN DANIELE DE 
PAULA ISRAEL 

 Esclarecer valor de depósito no dia 05 dos 
meses abril, maio e junho de 2019 (Srª Luzia). 
 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, sem a adição de documentos. 
 

66-SUYAN BARRETO DA SILVA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata: 

 Não apresentou extrato de pagamento de 
benefício INSS, com detalhamento de crédito 
(mãe) (Anexo IV; 1.17; 1.17.1); 

 Não consta valor recebido de pensão 
alimentícia; 

 Não esclarece depósito conta corrente Caixa 
Econômica Federal (Suyan). 
 

67-PETRUSKA MONTEZUMA 
QUINTINO 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata: 

 Não apresentou comprovante de residência do 
domicílio de origem e nem comprovante de 
residência emitido pela instituição onde declara 
residir; 

 Não apresentou a documentação do grupo 
familiar, conforme previsto no Anexo IV. 

68-ANDRE LUIZ DA SILVA 
COUTO JUNIOR 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato: 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio e do Sr. 
Eli; 

 Extratos bancários meses abril, maio e junho de 
2019 de Sr. Eli (Banco do Brasil) e Srª Marinelia 
(Caixa Econômica Federal); 

 Declaração, esclarecendo a atual fonte de 
renda do próprio. 

 

69-GISELLE VIANNA DE MOURA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS (própria); 

 Declaração original esclarecendo conta com 
pai e mãe (própria); 

 Não esclarece depósito em conta corrente 
Banco do Brasil dia 06/05/2019; 

 Consta documentação incompleta de Larissa. 
 

70-JULIANA DO CARMO PIRES Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 



 A carteira de trabalho (Sr. José Pedro); 

 Extratos da conta corrente dos meses de abril, 
maio e junho de 2019 (Sr. José Pedro). 

71-KARINE DE BARROS SILVA Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidata não apresentou: 

 Cópia do extrato de pagamento de benefício 
INSS com detalhamento de crédito (Srª Júlia); 

 Declaração informando forma de provimento 
atual (Karine); 

 Declaração informando recebimento ou não de 
pensão alimentícia (Karine). 

72-ANA CLARA BARRETO 
PORFIRIO 

 Esclarecer situação de moradia do grupo 
familiar, haja vista que o comprovante de 
residência apresentado, não se encontra no 
nome de nenhum dos componentes declarados 
pela candidata; 

 Esclarecer depósitos bancários: dias 
07/06/2019 (mãe); 19/06/2019 (Ana Clara) e 
06/2019 (Letícia). 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, não podendo anexar cópia de 
documentos. 

73-EDUARDO SOUZA DE 
AMORIM 

Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ o candidato não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS do próprio; 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física – 2019 (Ano calendário 2018) do próprio; 

 Contracheques/ recibos referentes aos 03 

últimos meses ou declaração atualizada da 

empresa conveniada ou da instituição de 

ensino com o tipo e o valor mensal da bolsa do 

próprio; 

 Contrato de estágio ou termo de compromisso 

de bolsa, acompanhado dos termos aditivos 

(renovação) quando for o caso do próprio. 

74-BEATRIZ SATRIANI BRITO Conforme artigos 7.4 e 8.2 do edital nº 02/2019 
DIRE/PROAES/UFRRJ a candidato não apresentou: 

 Extrato atualizado do CNIS (Srª Cristiane e 
Arthur); 

 Extrato da conta vinculada ao FGTS (Srª. 
Cristiane); 

 Cópia da carteira de trabalho (Arthur); 

 Declaração de recebimento ou não de pensão 
alimentícia (Beatriz e Arthur); 

 Declaração esclarecendo contato com pai e 
mãe (Beatriz); 

 Extratos da conta bancária de Arthur. 



 

75-LAIS DA COSTA SABOIA  Informar “renda extra” obtida nos últimos 03 
meses que antecederam a inscrição da 
candidata neste edital, proveniente de “ajuda 
familiar” depositados em conta bancária. 

Obs: Os esclarecimentos devem ser feitos através de 
formulário de recurso, não podendo ser anexado cópia 
de documentos. 

 


