
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA PEDAGOGIA NOTURNO ALESSANDRA MACHADO DA SILVA GOMES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Mãe,  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) 

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) filhos. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto do 

INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 

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.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA GEOLOGIA INTEGRAL ANDRIELLE DO NASCIMENTO SILVA INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Mãe. 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. 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) avó. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não 

recebimento de pensão alimentícia do(a) Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) avó. Cópia da CTPS 

da avó está incompleta. IRPF entregue da avó refere-se 

à 2017, deve ser entregue o de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL BRUNO HENRICO BERTONI DE MENDONCA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de 

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

residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário 

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

dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 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) 

Próprio Candidato. Declaração com firam reconhecida 

esclarecendo os depósitos na conta do pai no mês de 

outubro de 2016. IRPF referente ao ano de 2016 da 

mãe. Contracheque da mãe dos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2016 referente à 

aposentadoria do SEEDUC.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL CAMILA VASCONCELOS DE SOUSA 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. 

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) 

Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL CAROLINE DOS SANTOS VALENTIN 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) 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) 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

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.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL DHYEGO RAFAEL DE CARVALHO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio 

Candidato e tia. Cópia legível do contracheque dos 

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

avó. Carteira de Trabalho do(a) tia e avó. Comprovante 

de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a)  tia e avó. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses 

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

tia. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro 

mensal atual do(a) tia. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato tia e avó. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL ELOIR CAVALCANTE DE CASTRO FILHO 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.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. Declaração de renda  deve constar o valor 

médio das atividades exercidas. Extrato bancário do 

Banco Bradesco entregue sem identificação do 

correntista, esclarecer o crédito constante nessa conta.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL EVELYN BENEDICTA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Próprio Candidato 

irmãos Lohana e Lenon 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. Extrato Bancário de todas 

as contas, dos meses de outubro, novembro e dezembro 

do(a) Mãe,  Próprio Candidato e irmãos. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

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

Irmão Jonathan. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda 

mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) 

Mãe,  Próprio Candidato e irmãos Lohana e Lenon. 

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 e irmãos Lohana e Lenon. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA QUÍMICA INTEGRAL JORGE VINICIUS SOARES DOS SANTOS INDEFERIDO

Com exceção da declaração para aqueles que nunca 

exerceram atividade remunerada, entregar toda 

documentação constante no Edital 29/2016 

Prograd/UFRRJ.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL JULIANA RODRIGUES DA CRUZ INDEFERIDO

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) 

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) Irmã,  Próprio 

Candidato. Cópia dos contracheques da candidata dos 

meses de outubro e novembro de 2016 referente às 

empresas IC Supply Engenharia e Lino Importação e 

Comércio. Cópia do termo de rescisão do contrato de 

ambas. Extrato bancário dos meses de outubro e 

novembro de 2016, da candidata e da mãe.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO KAREN CRISTINA MARTINS DA SILVA 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,  Irmã,  Próprio Candidato. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL KAREN GOMES VIEIRA DE SA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia 

recebida ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Irmão. 

SEROPÉDICA QUÍMICA NOTURNO LARISSA MOREIRA BRANDAO 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. 

As declarações entregues entregues sem 

reconhecimento de firma foram desconsideradas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL LEANDRA BRUNE DE ALMEIDA MOURA 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 em cartório declarando 

a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no 

SISU do(a) Pai. 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

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.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL MATHEUS DE BARROS ARAUJO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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) Irmão,  Próprio 

Candidato e sobrinhos. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. As declarações entregues entregues 

sem reconhecimento de firma foram desconsideradas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA GEOGRAFIA VESPERTINO MATHEUS MELO DA SILVA 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) Irmã,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL NATALIA MILLER FERREIRA INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

Extrato bancário da candidata referente aos meses de 

outubro e novembro de 2016. Declaração original, com 

firma reconhecida, esclarecendo os valores da renda 

mensal da candidata e da mãe nos meses de outubro e 

novembro de 2016. Cópia do contracheque da 

candidata referente ao mês de dezembro da empresa 

Viola de Ouro de Campo Grande ou declaração 

esclarecendo o vínculo empregatício da candidata e da 

empresa.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO ROZILENE DOS SANTOS FREIRE SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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 declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 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

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.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL SERGIO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR 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,  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. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA FILOSOFIA NOTURNO SUZANA LOPES PEREIRA 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. Comprovante de 

residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário 

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

dezembro do(a) Próprio Candidato. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 

divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o 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) 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. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL THALIA MORAIS JUNGER ALMEIDA INDEFERIDO
As declarações entregues entregues sem 

reconhecimento de firma foram desconsideradas. Cópia 

do termo do compromisso do estágio da candidata.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO VICTOR ALMEIDA TRINDADE INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) tia. Declaração de Imposto de 

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

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

dezembro do(a)  tia. 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) tia. Declaração 

original, com firma reconhecida, esclarecendo os valores 

na conta corrente da mãe, movimentação diverge da 

renda declarada.


