
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO ADRIELEN BARRETO JUVENAL 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). 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 declarando a origem do provimento financeiro mensal 

dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do candidato 

no SISU do(a) Próprio Candidato. Declaração original, com firma 

reconhecida, informando se a mãe ou a candidata recebem 

benefício por morte do pai e informar o valor, caso recebam.

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO AMANDA LADISLAU ASSIS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do(a) Pai. 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). 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,  Mãe,  Próprio Candidato. Cópias da CTPS entregues 

estão incompletas. Cópia completa da declaração de IRPF do 

pai da candidata referente ao exercício 2016.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO ANA CARLA XAVIER MAGGESISSI INDEFERIDO

Extrato bancário da conta poupança da candidata referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. 

Contracheque da Prefeitura de Nova Iguaçu, referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro da mãe. Extrato do 

benefício do INSS recebido pela mãe nos de outubro, novembro 

e dezembro de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL ANTONIO LAILTON DOS SANTOS CARVALHO 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). 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 

esposa. 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) esposo. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ARTHUR FARIA SOBRINHO FONTES INDEFERIDO

Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o 

valor de setecentos reais depositado da conta poupança do pai 

do candidato referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro. Extrato bancário da conta corrente dos pais e do 

candidato referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO BEATRIZ PEREIRA SANTIAGO 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). 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. 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 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) Pai,  Próprio Candidato. Cópia do 

imposto de renda da pessoa jurídica a qual o pai se declara 

sócio, referente ao ano de 2016. Cópia dos recibos referente á 

retirada de Pró-labore do pai, referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2016. Declaração de rendimentos, 

DECORE, emitida por contador registrado no CRC informando a 

renda do pai da candidata nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO BIANCA SOARES DO NASCIMENTO INDEFERIDO

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. 

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. As declarações entregues devem referir-se 

aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO DEBORA PIMENTEL SILVA INDEFERIDO

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 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. 

Formulário de inscrição preenchido e assinado corretamente. 

Cópias dos contracheques da candidata referente aos meses de 

outubro e novembro de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO DOUGLAS GUIMARAES ARAUJO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

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

do(a) Pai,  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) 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) Mãe. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. CNIS do candidato entregue apresenta 

apenas folha cadastral. Declaração de não declarante de 

imposto de renda entregue pelo candidato refere-se à 2017, 

deve ser entregue a de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO EVELEN DA SILVA ALMEIDA INDEFERIDO

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

Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. 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. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato e padrasto. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO JULIANA CORREA DOS SANTOS MIGUEL INDEFERIDO

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

Cópia legível do contracheque dos meses de outubro, 

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

Próprio Candidato e marido 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 marido. Extrato Bancário de todas as 

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

Próprio Candidato e 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) Próprio Candidato e 

marido. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um posto 

do INSS do(a) Próprio Candidato e marido. As cópias das CTPS 

entregues estão incompletas e não identificadas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO JULIANE GONCALVES TRINDADE INDEFERIDO

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

Próprio Candidato. Declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, 

informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Cópia do comprovante de residência dos 

pais da candidata. Declaração de não declarante de IRPF 

entregue refere-se à 2017.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO MARINA DE SOUZA SILVA 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) 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 declarando a separação de corpos 

do(a) Mãe. 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

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO MATHEUS NAZARE MARQUES AMARANTE INDEFERIDO

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

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato e padrasto. Extrato Bancário de 

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

do(a) Mãe,  Irmã 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 o valor da renda mensal 

e a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Irmã. Contracheque do 

padrasto referente ao mês de dezembro de 2016. Declaração 

de IRPF entregue refere-se à 2017, deve ser entregue referente 

à 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO MICHEL SANTOS LIMA 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). 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) 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. Comprovante de residência 

oficial em nome do candidato. Cópias da CTPS entregues estão 

incompletas. Declaração original, com firma reconhecida, 

informando a atividade exercida e a renda mensal, ou a forma 

de provimento, referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO ROBERTA DE OLIVEIRA CAVALCANTE MOTTA 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.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  Próprio 

Candidato. Cópia do contracheque da candidata referente ao 

mês de outubro de 2016. Os extratos bancários entregues pela 

candidata não correspondem ao período da análise de renda.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL THALES ZARZAR DE SOUZA 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,  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. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

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

e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 

da renda declarada.Declaração original com firma reconhecida 

em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade 

exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Pai,  Mãe,  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 da declaração 

de imposto de renda referente à SABOR DO RIO BAR E 

LANCHONETE LTDA. Declaração de rendimentos, DECORE, 

emitida por profissional contábil informando a renda dos pais 

do candidato nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Cópia do Pró-labore dos pais referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

13 de Abril de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO (3ª LISTA DE ESPERA/SISU)   
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).

Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente no Nagrad, Sala 310 do Bloco 

Administrativo. Exclusivamente no dia 18/04/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU DIREITO MATUTINO YANCA GABRIELLE DE LIMA LUCENA INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato 

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

e dezembro do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 

da renda declarada.Declaração original com firma reconhecida 

em cartório esclarecendo 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. Extrato bancário 

entregue encontra-se fora do período de análise. Comprovante 

de residência entregue não é válido.


