
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO DANIELA DOS SANTOS MONTEIRO INDEFERIDO

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

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Tia. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação bancária para 

pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta bancária 

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. 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) Próprio Candidato Tia, Tio, Avó. Cópia do CPF  Tio. 

Solicitação de termo de guarda, da sobrinha.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO DAYANE DE PAULA BARING INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) 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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO ELAINE REGINA FERREIRA ALBUQUERQUE INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) filha. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2017 do(a) filha. Extrato Bancário de 

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

do(a)  filha. Incluir declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

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

filha. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) filha. 

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO ELIANE ALMEIDA GOMES INDEFERIDO

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

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) Pai. 



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO ELIZA SARA DO ROSARIO NASCIMENTO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento do(a) Próprio. Declaração de Imposto 

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

irmãos. 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 irmãos. 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 irmãos. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato irmãos. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

contas do(a) Próprio Candidato irmãos. Página do contrato de 

trabalho da CTPS e página seguinte em branco dos irmãos, 

Lucas e Anderson.



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO GABRIELLE CORREA DE SOUZA INDEFERIDO

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

Mãe. 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. 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. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO GABRIELLE DA SILVA RIBEIRO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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) Pai,  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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO HENDY COSTA DE ARAUJO INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 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) 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) Filho. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Os esclarecimentos realizados 

informalmente no ato da matrícula devem ser formalizados 

numa declaração com firma reconhecida em cartório.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO JOICILENE RIBEIRO DA SILVA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) 

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

outubro, novembro e dezembro do(a)  Cônjuge. 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) Cônjuge. 



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO KARINE POZ DE FARIAS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Cônjuge. 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). Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo a 

situação bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária do(a) Cônjuge. 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 Cônjuge. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

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

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas contas do(a) Cônjuge. Carteira de 

trabalho da candidata está incompleta, deve autenticar a 

página de contrato e todas em branco depois.Extrato bancário 

do esposo faltam os meses 10 e 11 e esclarecimento da 

movimentação bancária.Último contracheque do esposo para 

cálculo da renda.



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO LARISSA SIQUEIRA DE VASCONCELOS CAMPOS 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. 

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) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Próprio Candidato. Cópias dos contracheques do pai estão 

ilegíveis.



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO LEONARDO LEAL DE CARVALHO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Próprio. 

Certidão de Óbito do(a) Pai,  Mãe. Declaração de Imposto de 

Renda ou isenção ano 2016 do(a) Próprio Candidato Avó. 

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

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato Avó. 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 pensão alimentícia 

recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia 

do(a) Avó. 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 Avó. 



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO LEONARDO NERYS DA ROCHA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai 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 

detalhado do benefício do INSS do pai.Comprovante de 

recebimento detalhado do benefício da Fundação Rede 

Ferroviária de Seguridade do pai.A CTPS entregue do pai está 

incompleta.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO LORRANE DA SILVA VIEIRA INDEFERIDO

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

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 com firma reconhecida, esclarecendo a divergência 

entre o valor declarado no formulário e o contracheque do pai.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO LUAN MACHADO DOS SANTOS INDEFERIDO

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

Mãe,  Próprio Candidato irmãos. 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) Próprio Candidato irmãos. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato irmãos. 



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO LUCAS DA SILVA PEREIRA 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) Irmão,  Irmã,  

Próprio Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do INSS 

do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Contracheque  ou 

Declaração com firma reconhecida em cartório, informando o 

valor mensal e a atividade exercida nos meses 10, 11, 12 de 

2016(Candidato).



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO MAILA FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA 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. 

Contracheque do mês de 11/2016(Pai)

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO MARIANA BITTENCOURT RIBEIRO INDEFERIDO

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). Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro do(a) Pai,  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) Pai. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

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

Cópia da declaração de IRPJ, ou do Simples Nacional, relativos à 

microempresa da mãe(do ano de 2016). As CTPS entregues pelo 

pai e pela candidata estão incompletas.



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO NICOLAS CAMPELO PINTO DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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

firma reconhecida em cartório informando o valor mensal da 

pensão do pai. Extrato bancário dos meses 10, 11 e 12 de 2016 

do candidato. Declaração com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo depósito em conta poupança nos meses 10,11 e 

12 de 2016 da mãe da candidata.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO REBECCA DA SILVEIRA AZEVEDO 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.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 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) Pai. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO ROBERTA DA SILVA MOREIRA INDEFERIDO
Declaração em firma reconhecida esclarecendo a 

movimentação bancária do pai.Declaração de IRPF completa do 

pai(entregou apenas recibo).



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO SARA EMANUELE DANTAS DOS SANTOS 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 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) Pai,  Mãe. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO THAYNA BARBOSA CANDIDO DA SILVA 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) 

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) Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 



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 Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 17/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO VITOR GONCALVES DE SOUZA INDEFERIDO

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) 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) Mãe,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Extrato CNIS incompleto.Cópias dos folhas da CTPS 

da primeira via da carteira da mãe.Cópias da declaração do IRPF 

completo do candidato, na consulta da restituição indica que 

ele reenviou declaração em 2016.


