
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO ADRIANA FELICIO DOS SANTOS INDEFERIDO

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

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

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

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 da candidata referente ao 

mês de março de 2017 da Caixa Econômica e do Banco Santander.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma 

reconhecida em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e maio do(a)  

filha. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 

renda declarada. Comprovante do banco informando a 

impossibilidade de emitir extrato bancário dos meses de março, 

abril e maio de 2017, em razão da agência do titular ser em outro 

estado. Declaração com firma reconhecida em cartório, informando 

o valor mensal recebido referente à ajuda de familiares.

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO ARLAN ARGEU COSTA DE ARAUJO INDEFERIDO

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

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 

do(a) Mãe,  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 

2017 do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de março, abril e maio 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 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. Cópia da CTPS do candidato entregue está incompleta. 

Entregar os comprovantes de renda referentes aos meses de abril e 

maio de 2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO BEATRIZ RAMOS SARAMELLA 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. Extrato bancário da avó 

da candidata referente ao mês de março de 2017.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO CAROLYNE RAMOS LARICHIA INDEFERIDO

Declaração original da candidata, com firma reconhecida, 

esclarecendo o valor da renda e a atividade exercida no mês de 

março de 2017. Declaração de renda da mãe recusada por falta de 

reconhecimento de firma.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO DAIALA FERREIRA DE GOIS 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 2017 do(a) Próprio 

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

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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 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. Declaração original, com firma 

reconhecida, esclarecendo o fato de ter entregue declaração de 

separação de corpos e ter declarado o companheiro no formulário.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO GRACIELLE SILVA BRITO INDEFERIDO

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

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 

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 

2017 do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, 

dos meses de março, abril e maio 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 e 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) 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 união estável do(a) Mãe e 

padrasto. 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

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO GUILHERME FERREIRA MESSIAS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 

do(a) Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio 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. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação da renda bruta por 

pessoa superior à modalidade de concorrência da 

candidato(a).Formulário corretamente preenchido e assinado. 

Extrato do CNIS foi entregue faltando a última página. Os extratos e 

demais documentos entregues devem ser referentes aos meses de 

março, abril e maio de 2017.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO JAINE MARIA DE SOUZA DA SILVA INDEFERIDO

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

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 

do(a) Pai. 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 2017 do(a) Pai,  

Mãe,  Próprio Candidato. Deve Extrato FGTS 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. Extrato bancário da 

candidata e da mãe referente aos meses de março, abril e maio de 

2017 das contas corrente e poupança. Cópias da CTPS entregues 

estão incompletas. Cópia do contracheque da candidata referente 

ao mês de março de 2017. Declaração original, com firma 

reconhecida, esclarecendo os créditos na conta do pai realizados 

pela empresa SISPAG SESIL MAN LTDA.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO KAREN DE REZENDE SCHILDT CORREA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Próprio Candidato com páginas de 

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

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

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e maio do(a) 

Pai,  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) Pai. Extratos bancários do pai 

entregues estão incompletos. CNIS do pai entregue está incompleto.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO KESLLIN BARBOSA VIANNA 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. Cópia legível 

do contracheque dos meses de março, abril e maio 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). 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) Próprio Candidato. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. Cópia do termo de rescisão de contrato da mãe. 

Contracheque do mês de abril de 2017 da mãe da candidata. 

Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo os valores 

depositados em conta da mãe referentes aos meses de março, abril 

e maio de 2017. Declaração original, com firma reconhecida, 

esclarecendo os valores depositados na conta da candidata nos 

meses de março, abril e maio. As declarações entregues sem firma 

reconhecida serão desconsideradas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO LEONARDO LEAL DE CARVALHO INDEFERIDO

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

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e avô 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 2017 do(a) Próprio 

Candidato e avô. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

março, abril e maio do(a) Próprio Candidato e avô. 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. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato e avô. Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) Avô. 

Cópias da CTPS entregues estão incompletas.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO LIDIA AFFONSO MARTINS INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio do(a) 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) 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

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

reconhecida, esclarecendo a divergência entre o endereço de 

residência do candidato e a declaração de endereço do irmão.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO LUCAS EMANUEL GOUVEA DE CASTRO 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. Cópia legível 

do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  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 

2017 do(a) Pai,  Irmão,  Próprio Candidato. Comprovante de 

residência: água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de março, abril e maio do(a) Pai,  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,  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) Pai,  

Irmão,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em 

um posto do INSS do(a) Pai,  Irmão,  Próprio Candidato. Formulário 

de inscrição preenchido e assinado corretamente.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO LUCAS GRACA MELLO SANTOS COLOMER MORAGAS INDEFERIDO

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

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio 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,  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,  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) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Declaração original, com firma reconhecida, 

esclarecendo os valores depositados em conta corrente da mãe e do 

pai.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO LUIZ ANTONIO LUZ DE JESUS INDEFERIDO

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

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.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,  

Próprio Candidato. 
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27 de Junho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / CHAMADA REGULAR DO 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 29/06/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO MARCELLE GOMES DE SOUZA 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 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. Cópias da CTPS entregues pela mãe e pela 

candidata estão incompletas.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA INDEFERIDO

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). Comprovante de 

residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO MONIQUE GONCALVES DA SILVA INDEFERIDO

Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio do(a) Mãe. 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,  Próprio Candidato. Extrato bancário 

entregue pela mãe está incompleto.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Junho de 2017
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NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO PAULA MOURA DA CONCEICAO INDEFERIDO

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

Mãe. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril 

e maio do(a) Pai,  Irmão. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MORAIS INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Próprio Candidato. As declarações entregues sem 

reconhecimento de firma foram desconsideradas. Entregar 

novamente com firma reconhecida. Informamos que o candidato 

poderá fazer única declaração contendo todas as informações 

necessárias com fim de economizar valores em cartório.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO SILVIANE DE ALMEIDA CARVALHO INDEFERIDO

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

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

março, abril e maio do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo o valor da renda mensal e a atividade exercida nos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

bancário entregue pelo pai está incompleto.


