
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BEATRIZ PEREIRA BERNARDO INDEFERIDO

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

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

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 

renda declarada.

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO IOHANA VIVIAN SANTIAGO DOS SANTOS INDEFERIDO

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

legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e dezembro 

do(a) Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) avó. Declaração de 

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

todas as contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro do(a)  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) avó. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) avó. Contracheque da avó referente ao mês de outubro de 2016.

TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO ISABELLE RODRIGUES DA SILVA INDEFERIDO Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

TRÊS RIOS CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO JULIA DE JESUS RAMOS NAZARIO 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. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone 

fixo. Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o 

comprovante de residência em nome de terceiros.

21 de Março de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (2ª 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 24/03/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.
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TRÊS RIOS DIREITO NOTURNO LETICIA DA SILVA ROSA RODRIGUES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) marido. Carteira de Trabalho do(a) marido. Extrato 

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

do(a)  marido. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 

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

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

do INSS do(a) marido. 
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TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO LUIZA ZANELATTO GAVIAO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

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

2016 do(a) Mãe,  Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de 

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

Irmão,  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) Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com 

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

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando não 

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

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) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Irmão. 
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RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (2ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
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TRÊS RIOS GESTÃO AMBIENTAL INTEGRAL RAYANE LEAL DA ROCHA 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.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 declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Mãe. 

TRÊS RIOS ADMINISTRAÇÃO NOTURNO UDSON JOSIAS SANTANA DE SOUZA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, novembro e 

dezembro do(a) 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) Mãe,  Próprio Candidato. Apresentar cópias das CTPS de 

todos os membros da família devidamente identificadas e separadas.


