
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO ALESSANDRA LIMA GONCALVES 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) Irmão. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a separação de 

corpos do(a) Mãe. Extrato detalhado do benefício do 

INSS do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL ALEXANDRE SAMPAIO ALLI INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Irmã. 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. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO ALINE VITORIA RODRIGUES DA CRUZ INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação 

descrita no Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 

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.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO ALLAN DA SILVA FONTES INDEFERIDO

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.Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

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

Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) Pai. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL ANA BEATRIZ AGUIAR SILVEIRA 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. 

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO ANA BEATRIZ EVANGELISTA DOS SANTOS 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) 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 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.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO ANA GABRIELA TRAJANO AVELINO DA SILVA INDEFERIDO

Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 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) Pai. Declaração do 

pai com firma reconhecida, esclarecendo os valores 

presentes em conta corrente e conta poupança, que 

divergem da renda declarada pelo 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 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.

SEROPÉDICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VESPERTINO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES 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). 

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. 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) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato. Contracheque entregues devem ser dos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.



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.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL BEATRIZ SOUZA ARAUJO DE MAGALHAES INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

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

Trabalho do(a) Próprio Candidato e avó 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) 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) 

Próprio Candidato. 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 e 

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 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.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO BEATRIZ VITORIA PAULINO GOMES DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) Próprio Candidato e Wallace. Extrato Bancário de 

todas as contas, dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a)  Wallace. 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 e Wallace. 

Declarações de união estável, de moradia, valor da 

renda e atividade exercida, própria e de Wallace, devem 

ser entregues com firma reconhecida em todas as 

folhas.



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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL BRENO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 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 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 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. 

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. Contracheque da mãe dos 

meses de outubro e novembro de 2016. Extrato 

bancário do candidato do mês de outubro de 2016. As 

declarações devem ser feitas levando-se em conta os 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.



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.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO BRUNA RAFAELA CAPELLA MOREIRA INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Deve Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Próprio Candidato. Declaração esclarecendo 

o nome de terceiros no comprovante de residência.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 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) Próprio Candidato. 

Extrato bancário e contracheque do pai referente ao 

mês de outubro de 2016.



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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL CAROLINE WENCESLAU FERREIRA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  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) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. 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) 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) 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. Cópia do contracheque do pai 

referente à outubro de 2016. As cópias da CTPS 

entregues estão incompletas. Cópia do extrato do FGTS 

do pai está ilegível. Todas as declarações devem ter 

reconhecimento de firma, as que foram entregues sem 

reconhecimento de firma não foram consideradas para 

análise.



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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL CLAUDIA CRISTINA SILVA DE SOUZA INDEFERIDO
Declaração com firma reconhecida esclarecendo 

créditos na conta bancária da candidata.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO DRYELLY DA SILVA ANSELMO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) irmã Ingrid. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a)  irmã Ingrid. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL DYANA APARECIDA RIBEIRO DAMASIO INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) padrasto. 

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO EDUARDO VASCONCELLOS DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. 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) 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 os créditos 

nas contas 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 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.

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO EMANUELLE DE FRANCA PINHEIRO FARIAS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

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

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL EMILLY MARTINS RAMOS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Próprio Candidato. Deve 

Extrato FGTS do(a) 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. Cópia 

do contracheque do mês de outubro de 2016 do irmão e 

rescisão do contrato de trabalho e extrato do 

pagamento de seguro desemprego. Cópia completa da 

declaração de IRPF do pai.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL GABRIEL BEZERRA DOS SANTOS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Deve Extrato FGTS 

do(a) Mãe. Cópia da rescisão do contrato de trabalho da 

mãe. Declaração com firma reconhecida esclarecendo 

vinculo de contrato presente na CTPS da 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.

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO GABRIEL MESSIAS GOMES RIBEIRO INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai. 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) 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. 

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. 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) 

Irmão,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Cópia do CPF do(a) 

Mãe,  Irmão,  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 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.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO GABRIELLE BARBOSA SILVA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. 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 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) 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 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.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO GABRIELLE DUTRA MOREIRA 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.Deve Extrato FGTS 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) Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA HISTÓRIA VESPERTINO ISABEL DO NASCIMENTO BARBOSA 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. 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). 

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  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.Deve Extrato FGTS 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) 

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) Pai,  Mãe,  Irmã,  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,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

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

Candidata não entregou nenhuma documentação da 

irmã, da mãe e da própria. CNIS do pai deve ser 

entregue atualizado.



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.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO ISIS DE CARVALHO IBIAPINA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) Mãe e 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 a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária 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 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.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL ISRAEL DA CUNHA JUNIOR INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. Carteira de Trabalho 

do(a) 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) Pai,  Mãe,  Irmão. 

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,  Irmão,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo a situação bancária para pessoas maiores 

de 18 anos que não possuem conta bancária do(a) Pai,  

Mãe,  Irmão. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

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 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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL IVO PINTO DO NASCIMENTO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

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

Mãe,  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) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Mãe,  Irmã. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 

contas do(a) Mãe,  Irmã. Cópia do termo de rescisão de 

contrato de trabalho da 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.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO IZABELE DE SOUZA ANTONIO INDEFERIDO

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. 

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. 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,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório declarando a separação de corpos 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,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO JESSICA DA SILVA VELOZO 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.Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) Pai. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL JOYCE EUGENIO PERRUT INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  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. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL KARINA PAULINO DA SILVA INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Declaração com firma reconhecida esclarecendo o 

comprovante de residência em nome de terceiros e 

declaração com firma reconhecida esclarecendo a 

movimentação bancária do 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 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.

SEROPÉDICA DIREITO NOTURNO KESSIA GOMES DE MELO 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) 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 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. Preenchimento correto do 

formulário de inscrição, candidata não assinou o que foi 

entregue.



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.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO NOTURNO LAISSA CARDOSO DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai 

. 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 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.Deve Extrato FGTS 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. 



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.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO LAURA ROSA DE OLIVEIRA 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. 

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. 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. Comprovante de recebimento 

do seguro desemprego do pai, com o respectivo valor.



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.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO LEANDRO ELIAS SOARES DA SILVA INDEFERIDO

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,  

Próprio Candidato e irmã Ana Carolina. 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,  Próprio Candidato e irmã Ana Carolina. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Mãe. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL LEONARDO DA SILVA DAMASCENO 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, esclarecendo a movimentação 

bancária na conta do pai. Declaração original, com firma 

reconhecida, esclarecendo o desemprego ou exercício 

do lar da 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.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LEONARDO MOSCARDE LOYOLA INDEFERIDO

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. 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO LOHANNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 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.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO LOHAYNE EVELYN SANTIAGO PORFIRIO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato 

e avós 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 e avós. 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 e avós. 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 e avós. 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 e 

avós. 



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.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL LUCAS CORTES DE ANDRADE 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). 

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) 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. 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,  Próprio 

Candidato e avô. Declaração da mãe com firma 

reconhecida, esclarecendo os depósitos em sua conta 

corrente.



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.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO LUCAS DAVI LIMA DE OLIVEIRA 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 

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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. Declaração original, com firma 

reconhecida, informando o valor da pensão recebida 

pela 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.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL LUCAS MEIRELES DAMASCENO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro 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) 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,  Próprio 

Candidato. 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,  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,  Próprio 

Candidato. Declarações que tratam de provimento e 

renda, devem ter valor especificado.



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.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO LUCAS SCHIMITH SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. 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) Mãe,  Próprio Candidato. 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.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 a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária 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. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  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 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.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL LUIZ RENATO DOS SANTOS MONTEIRO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório de união estável do(a) 

Mãe . Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 

Irmão,  Próprio Candidato. 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.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,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS 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.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL MARCOS VINICIUS CORREA DE CARVALHO INDEFERIDO

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) 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,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL NATHALIE NARCISO MARCELLO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe. 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) 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. 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. 



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.

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOG. INTEGRAL NICOLAS MAIA VOLPI 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). 

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,  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,  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,  

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,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA PEDAGOGIA NOTURNO NIKOLAS TOSTES DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai,  Mãe. 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) Próprio Candidato e avó. 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 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 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.

SEROPÉDICA ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOG. INTEGRAL PAULO VICTOR ROSARIO SENA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai 

e madrasta. Certidão de Nascimento ou Identidade 

do(a) Próprio Candidato e filha da madrasta. Carteira de 

Trabalho do(a) Próprio Candidato madrasta e filha da 

madrasta 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,  Próprio Candidato madrasta e filha da 

madrasta. Comprovante de residência: água, Luz ou 

Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

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

Próprio Candidato madrasta e filha da madrasta. 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 madrasta e filha da madrasta. 

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 filha da madrasta. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato madrasta e filha 

da madrasta. Extrato detalhado do benefício do INSS 

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 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.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO QUESIA OLIVEIRA OLANDA 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 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. 



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.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL RAFAEL DEODORO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

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

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) Pai,  

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) Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe,  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 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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL RAFAEL GOMES SILVA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai 

. Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a) 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). Declaração de Imposto 

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

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO RAIANE CORDEIRO MORAES 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) Mãe,  Próprio Candidato. 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.Deve Extrato FGTS do(a) 

Mãe,  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) 

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. As declarações entregues devem ser 

originais e com firma reconhecida.



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.

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL REBECCA CAMPOS MAIA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2016 

do(a) Mãe. 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 

do pai, com firma reconhecida, informando os lucros 

obtidos como pessoa jurídica no ano de 2016.



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.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL RODRIGO RIBEIRO DE AGUIAR DA SILVA 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). 

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,  Irmã,  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,  Irmã,  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,  

Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL SUELEN MARQUES DE OLIVEIRA DURAO INDEFERIDO
Candidata deve assinar o formulário de inscrição, uma 

vez que o que foi entregue não foi assinado.



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.

SEROPÉDICA PEDAGOGIA NOTURNO TAIANE DOS SANTOS VITOR INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do(a)  irmã mais velha. 

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 

mais velha. 

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL VALBER LUIZ VENTURA MACARIO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

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

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

Candidato. 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. As cópias da 

carteira de trabalho devem ser identificadas e separadas 

por pessoa.



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.

SEROPÉDICA JORNALISMO NOTURNO VINICIUS ALVES DOS SANTOS 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. 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.Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Mãe,  Irmã. 



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.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório de união estável do(a) 

Mãe . Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 

Próprio Candidato irmãos Antônio e Vitor Hugo. 

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)  irmão Antônio. 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) irmão Antônio. 

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 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Próprio Candidato. Contracheque referente 

ao mês de outubro de 2016 da mãe. Extrato bancário 

dos meses de outubro e novembro de 2016 da 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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL VITOR PATRICIO DA SILVA MEDEIROS 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) Pai,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo a situação bancária para 

pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta 

bancária do(a) Pai,  Irmã. 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,  

Irmã,  Próprio Candidato. Extrato bancário do candidato 

referente ao mês de outubro de 2016. Contracheque da 

mãe referente à dezembro de 2016. Declaração original, 

com firma reconhecida, esclarecendo os créditos na 

conta do candidato. Declaração entregues devem ser 

originais e com firma reconhecida. Declarações 

entregues sem reconhecimento de firma não foram 

consideradas.

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO VIVIAN GUILHERME COIMBRA 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) Pai. Declaração 

original, com firma reconhecida, esclarecendo o valor 

depositado na conta corrente da mãe no dia 28 de 

novembro de 2016.



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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL WATTSON REINALDO DO NASCIMENTO 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) 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). 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. 

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. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação da 

renda bruta por pessoa superior à modalidade de 

concorrência da candidato(a).



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.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL YASMIN MARTINS DOS SANTOS PINTO INDEFERIDO

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). 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,  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,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não 

possuem conta bancária do(a) Pai,  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. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Mãe,  Próprio Candidato. 


