
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL INTEGRAL ALESSANDRA CORDEIRO DOS SANTOS INDEFERIDO

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. 

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO CAMILA CARVALHO RODRIGUES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

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

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

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

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

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO EMANOELE ROCHA TEODORO 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.Extrato atualizado do CNIS completo 

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

do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

15 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO(1ª LISTA DE ESPERA/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 mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO(1ª LISTA DE ESPERA/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 mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL INTEGRAL HELENA CLEFFS NEPONUCENO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório de união estável do(a) Padrasto. Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  

Próprio Candidato Padrasto 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,  Próprio Candidato Padrasto. Extrato Bancário de todas as 

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

Candidato Padrasto. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 

renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Padrasto. 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

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

do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato Padrasto. Declaração do valor da 

renda mensal e a atividade exercida da mãe, reconhecida em cartório.

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO KAREN BERNARDO PEREIRA INDEFERIDO

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 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. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO(1ª LISTA DE ESPERA/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 mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO KENNIA FERNANDA DUTRA GOMES INDEFERIDO
Carteira de Trabalho do(a) Madrasta. Extrato atualizado do CNIS completo 

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

do INSS do(a) Madrasta. 

TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO LORENA ALVES DA FONSECA ZACARONE INDEFERIDO

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.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) Pai. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) Pai. Carteira de Trabalho do(a) Avó. 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,  Irmã. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo a situação bancária para pessoas maiores de 18 

anos que não possuem conta bancária do(a) Mãe. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato Avó. 

Comprovante de renda da avó e mãe emitido no site da Previdência. 

Declaração da irmã informando a renda e a falta da CTPS, deve esta 

autenticada em cartório.

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO MAYCON DOUGLAS GAMA DE SOUSA INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO(1ª LISTA DE ESPERA/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 mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO PATRICK HONORATO MORAES INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 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. 

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO RAQUEL DE OLIVEIRA VIANNA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) 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) Irmã. Deve Extrato FGTS do(a) Irmã. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

trabalho tirar xeros da página de contrato e as seguintes em branco.

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 

TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO SABRINA MIRANDA FONSECA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) 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) Próprio Candidato. 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 atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Próprio Candidato. 

TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO SERGIO LUIS REIS DE ABREU INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

15 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO(1ª LISTA DE ESPERA/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 mesmo local onde foi entregue a primeira parte da documentação de renda. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO VALDENIR SOARES BENTO DA SILVA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato Esposa 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 atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO WEVERSON CARLOS DE F. ALVES JERONIMO INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 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) Próprio Candidato. 


