
CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO AMANDA OLIVEIRA SARUBBI INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . Certidão 

de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. Carteira de 

Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

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. 

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) marido. Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Próprio Candidato , marido e filha. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Próprio Candidato , marido e filha. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Próprio Candidato , marido e filha. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato , marido e 

filha. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL ANDREW WALLACE NUNES SORRILHA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) 

Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. Extrato do benefício, com detalhamento de créditos, de 

pensão por morte do pai do candidato, obtido no site do INSS. 

Extrato da poupança da caixa econômica, referente aos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2016, da mãe. Extrato da conta 

corrente Bradesco, referente ao mês de outubro de 2016, da mãe.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO ANNA CLAUDIA FARIAS DE ANDRADE INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO BLINIA DA SILVA MESSIAS FERNANDES INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando 

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

Declaração original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. 

Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a 

divergência entre o a renda declarada da mãe no formulário de 

inscrição, e o valor da pensão recebida.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 

renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam 

a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO CLEIDSON ARAUJO PEIXOTO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) 

companheira. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) companheira. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a)  companheira. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada. Deve Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) companheira. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

companheira. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO CLEILTON DOS SANTOS FILGUEIRAS INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

companheira. Declaração original e atualizada da associação de 

moradores, como comprovante de residência. Declaração original, 

com firma reconhecida, de união estável, do candidato. Cópia do 

comprovante de empréstimo fornecido pela empresa 

Supermercados Zona Sul.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO DANIEL BARBOSA DA COSTA VICENTE DA SILVA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato bancário referente ao mês 

de outubro, do pai.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO DANIEL SABINO DA SILVA JUNIOR INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes em 

branco ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência 

Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

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. Cópia da rescisão 

de contrato de trabalho, do candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO ESTHER BRANDAO INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas contas do(a) Pai. Declaração original, com firma 

reconhecida em cartório, informando o valor mensal do trabalho 

informal do pai. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL GABRIEL ALVES BERNARDINO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) prima. Carteira de Trabalho do(a) Mãe com páginas 

de identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

a situação de moradia para comprovantes de residência 

oficial(energia, agua, gás, telefonia fixa) em nome de um dos 

membros do grupo familiar do(a) prima. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Mãe e prima. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação da 

renda bruta por pessoa superior à modalidade de concorrência da 

candidato(a).Comprovante de residência em nome da prima. 

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO
Cópia da documentação oficial referente à guarda ou tutela do filho 

do candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO GABRIELA GUSMAO FREIRE INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato e 

irmão Italo. Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  

Próprio Candidato e irmão Igor. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) 

Mãe. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato e irmão Igor. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Mãe e irmão 

Igor. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO GUSTAVO ESTEVES MARTINS INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai. Certidão de Nascimento ou Identidade 

do(a) Próprio Candidato mãe. Cópia legível do contracheque dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de 

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

contratos e seguintes em branco ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório informando não possuir CTPS(Carteira de 

Trabalho e Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2016 do(a) Mãe. Comprovante de residência: água, Luz 

ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve 

Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou 

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando 

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

Declaração original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO HELLEN JUSTINO ARCOS BATISTA CAMPANHON INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original, com firma reconhecida em cartório, informando o valor 

mensal da ajuda financeira recebida dos familiares, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2016, da mãe da candidata.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO HENRIQUE PANDINI DA SILVA JUNIOR INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório 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. A 

cópia da CTPS entregue do candidato está incompleta. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, informando o valor 

mensal da ajuda financeira recebida de familiares, da mãe e do 

candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO INGRID FARIAS NUNES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai,  Mãe. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe com 

páginas de identificação, últimos dois contratos e seguintes em 

branco ou declaração original com firma reconhecida em cartório 

informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência 

Social). Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) 

Pai,  Mãe. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmão com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  

Irmão,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Irmão. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

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,  Irmão. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas contas do(a) 

Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO JULIA DA SILVA DE SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a)  tio. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada. Deve Extrato FGTS do(a) 

Próprio Candidato primos e tia. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou 

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 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) 

primo e tios. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

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

primos e tia. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

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

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato bancário dos meses de 

outubro e novembro de 2016, do pai.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO JULIANA MANTUAN MORGADO INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Irmão com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Irmão. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam 

a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  Irmão. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Irmão. Cópia dos contracheques referentes aos meses de novembro 

e dezembro de 2016, da mãe. Extrato da conta corrente do banco 

Itau, referente ao mês de outubro de 2016, do pai. Extrato da conta 

poupança referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2016, do pai.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO JULIO CESAR DA SILVA BERBETH INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Entregar CNIS 

completo, contendo as relações previdenciárias, do candidato. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, informando 

os valores recebidos nos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2016, como remuneração pela atividade de ajudante no trabalho 

informal da mãe, do próprio candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO KEILA ALVES PINTO LYRA INDEFERIDO
Extrato bancário dos meses de outubro e novembro de 2016, banco 

Santander, da mãe. Cópia do contracheque (folha normal) referente 

ao mês de novembro de 2016, da mãe.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO KEYLA CECILIA RIBEIRO DE SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o valor 

mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório 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,  Próprio 

Candidato. Declaração original, com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo a movimentação bancária da conta corrente do Banco 

do Brasil, da mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO LARISSA RIBEIRO SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . Certidão 

de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã,  Próprio Candidato. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  

Mãe. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

a situação de moradia para comprovantes de residência 

oficial(energia, agua, gás, telefonia fixa) em nome de um dos 

membros do grupo familiar do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO LINDYNEZ FELIX DA COSTA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia 

do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a separação de corpos do(a) 

Mãe. Cópia do contracheque referente ao mês de outubro de 2016, 

da mãe. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL LUANA GONCALVES RIBEIRO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai. Declaração do Simples Nacional de 

2016, da microempresa do pai.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO LUIZA SCARLET OLIVEIRA DA CRUZ INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Irmã. Carteira 

de Trabalho do(a) Irmã,  Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  

Irmão,  Próprio Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou 

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando 

não recebimento de pensão alimentícia do(a) Irmão,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Irmã,  Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO MARCELO DO NASCIMENTO MOTTA JUNIOR INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Extrato bancário referente ao mês de 

outubro de 2016, do candidato, do pai, e da mãe.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a 

atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição 

do candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO MAYARA BARBOZA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Irmão. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação de moradia 

para comprovantes de residência oficial(energia, agua, gás, telefonia 

fixa) em nome de um dos membros do grupo familiar do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Próprio Candidato. Extrato bancário referente ao mês e 

outubro, da mãe e do candidato.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL NATHAN MUNIS DE SANTANA INDEFERIDO
Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

a situação da renda bruta por pessoa superior à modalidade de 

concorrência da candidato(a).



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO PABLO MIGUEL FELIX DE PAULA E SILVA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração de 

Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Irmã,  Próprio 

Candidato e tia. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Irmã,  Próprio Candidato. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

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,  Próprio Candidato. A cópia da CTPS da irmã 

entregue está incompleta. Extrato bancário da tia, referente ao mês 

de outubro de 2016. Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, de desemprego, do candidato. Declaração original, com 

firma reconhecida em cartório, informando o valor da ajuda de 

custo mensal recebida pelos pais do candidato, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO PATRICK SOUZA DE AMICO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . Carteira 

de Trabalho do(a) Próprio Candidato com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) 

Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato 

FGTS do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Irmão,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  

Irmão,  Próprio Candidato. As declarações sem reconhecimento de 

firma não foram consideradas para análise, as mesmas deverão ser 

entregues com firma reconhecida em cartório. Caso exista mais de 

uma justificativa, o candidato poderá emitir uma única declaração. 

Cópia do contracheque da mãe, referente ao mês de novembro de 

2016.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MORAIS INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

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

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas contas do(a) 

Mãe. Extrato bancário da mãe, referente ao mês de outubro de 

2016. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL PEDRO HENRIQUE FAROLFI CAMELO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Considerando a informação que consta na 

declaração entregue quantos aos contracheques de novembro e 

dezembro de 2016, entregar os contracheques referentes aos meses 

de agosto e setembro de 2016 para nova análise. Se possível, 

encaminhar também o referente ao mês de janeiro de 2017, do pai 

do candidato.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO RAIANE SANTIAGO ALMEIDA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato com páginas de identificação, últimos dois contratos e 

seguintes em branco ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Mãe,  Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. 

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO RAYANE FERREIRA DA SILVA INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no 

Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL RENAN DA SILVA SANTANA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição 

do candidato no SISU do(a) Mãe. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL RODOLFO CLAUDIO CRUZ DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmão. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.As declarações 

devem ser originais e com firma reconhecida em cartório. As 

declarações entregues anteriormente serão desconsideradas. 

Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o valor da 

renda declarada por ele.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ROGERIO DE OLIVEIRA VARELLA JUNIOR INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) companheira. Comprovante de 

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

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a)  

companheira e sogro. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam 

a inscrição do candidato no SISU do(a) companheira e sogro. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

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

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) cunhada. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

um posto do INSS do(a) companheira e sogro. Extrato bancário e 

contracheque do candidato referente ao mês de outubro de 

2016.Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o 

crédito em conta corrente identificado como Autoridade Pública 

Olímpica.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO ROSANGELA JUSTINO DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia 

do(a) filhos. 

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO SAMUEL DE SA PEREIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo a situação 

de moradia para comprovantes de residência oficial(energia, agua, 

gás, telefonia fixa) em nome de um dos membros do grupo familiar 

do(a) Próprio Candidato. Contracheque da mãe, referente à folha 

normal do mês de dezembro de 2016.Extrato bancário da mãe e do 

pai referente ao mês de outubro.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO SUZANNE CHRISTINE MELO DE SA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) irmão Ryan. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  Próprio Candidato e irmãos. 

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato 

FGTS do(a) Pai,  Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

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

INSS do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato e irmãos. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO TALITA CARDOSO FERREIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses 

de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Extrato 

detalhado do benefício do INSS do(a) Avó. Preenchimento correto 

do formulário de inscrição informando os membros do grupo 

familiar durante os meses de outubro, novembro e dezembro, visto 

que esse são os meses previstos para análise no edital. Declaração 

original, com firma reconhecida, informando o valor da renda do 

pai, da mãe, do irmão e da própria nos meses de outubro, 

novembro e dezembro e informando quem era o responsável pelo 

sustento da família durante os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016. 

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas contas do(a) Pai. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO THIAGO CARLOS SANT ANNA CASADIO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) 

Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). Declaração de 

Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio 

Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmão,  Próprio 

Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe,  Irmão. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando 

o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração 

original com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) irmãos. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. 



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Mãe,  

Irmã,  Próprio Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  Irmã. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Irmã. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

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

pensão alimentícia recebida ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório 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) Irmã. Extrato bancário do 

candidato referente ao mês de dezembro de 2016.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO THUANY SANTOS AMORIM DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Deve 

Extrato FGTS do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando 

não recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato e 

irmãos. Extrato bancário da candidata referente aos meses de 

outubro e novembro da conta do Banco Itaú.



CAMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Fevereiro de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (1ª CHAMADA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, sala 211 do bloco multimídia. 

Exclusivamente no dia 17/02/2017, de 15h às 19h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO VALERIA ALVES DOS SANTOS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO WELLERSON LUIS XAVIER SILVA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Mãe. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o valor 

mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório 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. 

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO WEVERTON DOS SANTOS NERI INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Próprio Candidato. 


