
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO ADRIANO SOARES CUNHA INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

companheira. Extrato bancário referente ao mês de março de 2017.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO ALERRANDRO BITTENCOURT DE ARAUJO INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

entregue não contém dados previdenciários, apenas dados cadastrais. Extrato 

bancário do pai do candidato referente à maio de 2017.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO AMANDA DA SILVA GONSALVES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) irmã 

Mitchele. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) Mãe e 

irmã Mitchele. 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. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

pai da candidata dos meses de março e abril. Foi entregue apenas o recibo da 

mãe e da irmã Mitchele. Extrato bancário dos meses de março de 2017 da 

irmã Mitchele.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO ANA CAROLINA DA MOTA NASCIMENTO 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. Declaração esclarecendo a 

movimentação bancária na conta da mãe no período de março a maio de 

2017. Cópia do contracheque de março de 2017 da mãe da candidata. Cópia 

do termo de rescisão da mãe da candidata. Declaração esclarecendo a forma 

de provimento da família nos meses de abril e maio de 2017.

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO ARTHUR ELIAS TRINDADE DOS SANTOS INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 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 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.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) Pai,  Mãe,  

Próprio Candidato. Cópia do comprovante de renda do pai referente à março, 

abril e maio de 2017 da empresa Bayer S/A e CECM dos empregados do grupo 

Bayer.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO BEATRIZ VIEIRA DE BRITO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã e sobrinhos. Cópia legível do 

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

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato e padrasto 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,  Irmã e padrasto. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 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 e padrasto. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato e padrasto. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO BRUNA VIEIRA DE BRITO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Próprio 

Candidato padrasto e irmãs Daniela e Emanuele. Carteira de Trabalho do(a) 

Mãe,  Próprio Candidato padrasto e irmãs 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 padrasto e irmãs. Comprovante de residência: 

água, Luz ou Telefone fixo. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

março, abril e maio do(a) Mãe,  Próprio Candidato e irmãs. 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 e irmã Beatriz. 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 padrasto e irmãs Emanuele e Daniela. 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 sobrinhos Bruce e Sophia. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

padrasto e irmãs. Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) padrasto. 

Extrato bancário referente aos meses de março e abril do padrasto. CTPS 

entregues estão incompletas.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO ESTELA ARAUJO DA SILVA 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,  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. 

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,  Irmã. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO EVANDRO LIRA DE ARAUJO 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 e esposa. 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 e esposa. Extrato 

bancário referente ao mês de maio de 2017 da esposa. Extrato bancário do 

candidato referente ao mês de maio de 2017 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Cópia do documento de seguro desemprego do candidato.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO GABRIEL DE ALMEIDA PRADO 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) 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 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.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. 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) Maria Luiza. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido 

em um posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. Declaração esclarecendo o parentesco 

com a menor Maria Luiza, com cópia do documento de guarda ou tutela. CTPS 

do pai entregue está incompleta.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO GABRIEL FELIX BEZERRA BENTO INDEFERIDO

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

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

março, abril e maio do(a)  Irmão Samuel. 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) Mãe e irmão Samuel. 

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO GABRIEL VILLAIN INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Irmã,  

Próprio Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 

do(a) Irmã. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e 

maio do(a) 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) 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) Próprio Candidato e sobrinhos. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Extrato bancário do mês de março de 2017 da conta corrente e dos meses de 

março e abril da conta poupança do candidato.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO GABRIELA FREIXO DA SILVA INDEFERIDO Extrato bancário dos meses de março e maio de 2017 do pai.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO GABRIELE ALMEIDA DA SILVA BATISTA INDEFERIDO

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

Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) Mãe,  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) 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. 

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO GABRIELLE FERNANDES SARIM INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Próprio 

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

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 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) Mãe. Extrato atualizado do CNIS 

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

posto do INSS do(a) Irmã. CNIS da irmã está incompleto. Extrato bancário da 

irmã referente ao mês de maio de 2017. Declaração esclarecendo o valor da 

renda informal do pai.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO GEOVANE GOMES 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) Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO GISELE CAMPOS XARIFA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Irmã. 

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.Deve Extrato FGTS 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) Pai,  Mãe,  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. Extratos CNIS 

apresentados não contém informações previdenciárias. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO GLEISSON SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Próprio 

Candidato e esposa. Carteira de Trabalho do(a) esposa. Declaração de Imposto 

de Renda ou isenção ano 2017 do(a) Próprio Candidato e esposa. Extrato 

Bancário de todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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) esposa. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

esposa. Toda documentação de Emanuelly da Silva Santos.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO GRAZIELLY DA COSTA SANTOS INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Mãe,  Irmã. Extrato CNIS 

da irmã da candidata está incompleto.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO IGOR DOS SANTOS SOUZA INDEFERIDO

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



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO INES CIBELE PONTES MOTTA INDEFERIDO

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

Pai. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) avô paterna. Extrato 

bancário dos meses de março e abril da mãe e declaração esclarecendo 

movimentação bancária e depósitos em conta corrente. Declaração 

informando a atividade exercida e renda mensal associada à declaração anual 

do SIMEI da mãe. Comprovante de conta corrente conjunta do pai.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO IRIS SILVA DE SOUZA INDEFERIDO

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

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

abril e maio 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,  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,  

Irmão. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato. Cópia do contracheque da candidata referente ao mês de 

março de 2017.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO ISABELA DE CASTRO SILVA 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)  esposo. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO JOAO VICTOR DA CONCEICAO INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO JOYCE ROCHA TELLES 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 2017 do(a) Mãe. 

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

Irmão. 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) Irmão. 

Cópia da CTPS da mãe esta incompleta. Declaração completa do IRPF da mãe. 

Comprovante da instituição financeira de ausência de movimentação na conta 

da mãe. Extrato bancário da candidata  referente ao banco Itaú dos meses de 

março, abril e maio de 2017. Declaração esclarecendo a movimentação 

bancária na conta da candidata.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO JULIANA DA SILVA MADUREIRA INDEFERIDO

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

do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Irmã. 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 2017 

do(a) Pai,  Mãe,  Irmã. 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.Deve 

Extrato FGTS do(a) Pai,  Irmã,  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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

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

do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. Cópia do contracheque da 

candidata referente ao mês de maio de 2017 da empresa NGI TECN. Cópia do 

contracheque do pai da candidata referente a março de 2017. Cópias das CTPS 

do pai e da candidata estão incompletas. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO JULIANO SILVA DE MELLO VIEIRA INDEFERIDO

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

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

Mãe e irmão Julio. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, 

abril e maio do(a) Mãe e irmão Julio. 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 e 

irmão Julio. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

irmão Julio. Extrato da conta corrente dos meses de março e maio de 2017, da 

conta da caixa Econômica do pai. Extrato bancário do pai referentes ao meses 

de março, abril e maio do banco Itaú.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO LAIS SOARES OZORIO DE ARAUJO 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. 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. 

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO LARYSSA SALGUEIRO DA SILVA INDEFERIDO

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.Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

Próprio Candidato. CNIS próprio e extratos bancários da mãe e do pai estão 

incompletos.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO LENON ALVES NAVARRO INDEFERIDO

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

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

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 

créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Contracheque do pai referente a mês de maio de 2017. IRPF do pai 

esta incompleto. Cópia do termo de concessão do seguro desemprego do 

candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES INDEFERIDO

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

Irmão. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração da mãe esclarecendo o valor da pensão do marido 

falecido. Declaração do candidato esclarecendo os depósitos da conta 

bancária da Caixa Econômica Federal referente ao mês de maio de 2017.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO LIGIA CALAZANS PEIXOTO 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) 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 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) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

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

posto do INSS do(a) Próprio Candidato. CTPS da mãe entregue esta 

incompleto. Cópia da concessão de  seguro desemprego da mãe. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO LORENA FINELLI INDEFERIDO

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

os extratos bancários de todas as contas referentes aos meses de março, abril 

e maio de 2017. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO MARCELLE SILVA SALLES DE ANDRADE INDEFERIDO

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

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) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

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

do(a) Próprio Candidato. Contracheque do mês de março de 2017 e cópia do 

termo de rescisão de contrato de trabalho do pai.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO MARCELLY DA SILVA CERQUEIRA 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 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 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) 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. 

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO MARCUS VINICIUS SANTOS DE CAMPOS INDEFERIDO

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

de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 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 

emitida pelo banco Itaú de não movimentação da conta corrente. 

NOVA IGUAÇU LETRAS - ESPANHOL MATUTINO MONIQUE SANTOS DA PAIXAO INDEFERIDO

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.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 da concessão de seguro desemprego do próprio. Extrato 

bancário da mãe esta incompleto. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO PABLO VITOR DO NASCIMENTO GUILHERME INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) Pai. 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.Deve Extrato FGTS do(a) Pai. Cópia da concessão de seguro 

desemprego do candidato. Extratos bancários e IRPF do pai estão incompletos.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO PAOLA DARLLEN VIRGINIO DE SOUZA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe 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). Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de março, 

abril e maio do(a) Mãe,  Próprio Candidato e avó. Incluir declaração original 

com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração esclarecendo contato 

com avô ou certidão de óbito do mesmo. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO PATRICIA DA SILVA RODRIGUES INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) esposo. Extrato 

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

Candidato  e esposo. 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) esposo. Extrato bancário 

do próprio referente a março de 2017.

NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO PHELIPPE ALVES ESQUERDO COSTA 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) 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) Irmã. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO RAFAEL OTAVIO DOS SANTOS MENDES INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio 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 2017 

do(a) Pai,  Mãe. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 

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

Pai,  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) Pai,  Mãe. Extrato atualizado do CNIS 

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

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. Contracheque referente ao mês de março de 

2017. CTPS entregues estão misturadas e sem identificação. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO RAONI NEPOMUCENO CONDE CORREA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) irmã Maíra. Extrato Bancário de todas as contas, 

dos meses de março, abril e maio do(a)  irmãs. Incluir declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 

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

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 Maíra. 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) sobrinha. 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 e irmã Maíra. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo 

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

do(a) irmã Maíra. Declaração esclarecendo a divergência entre a informação 

desemprego apresentada e o registro ativo na carteira de trabalho, página 7.



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO REINALDO MARINHO DA SILVA INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

bancário referente ao mês de maio de 2017.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO SUELEN DA SILVA SANTOS SOUZA INDEFERIDO
Declaração esclarecendo o valor aproximado do trabalho informal do pai da 

candidata.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO TAINA SILVEIRA IBIAPINA 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.Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Candidato. Cópia completa do termo de abertura da conta corrente. Cópia da 

primeira página do extrato consolidado referente ao irmão - CONTA MAX, 

banco Santander, com a identificação do titular e da corrente. Declaração 

esclarecendo o valor da pensão da mãe falecida. Declaração esclarecendo o 

depósito em conta dos meses de março, abril e maio referente ao banco 

Bradesco e Santander, do irmão. Declaração esclarecendo todos os depósitos 

em conta corrente.

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO TAMIRIS BUENO DA SILVA PAULA 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 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.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) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. CTPS da mãe esta 

incompleta.
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27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA 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 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU LETRAS - PORTUGUÊS MATUTINO TASSIANE TORRES RODRIGUES INDEFERIDO

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 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 

detalhado do benefício do INSS do(a) Mãe. Cópia da concessão de seguro 

desemprego da mãe. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO TATIANA DA SILVA TABOSA INDEFERIDO

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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

Próprio Candidato. 

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO TATYANA GONCALVES MIRANDA INDEFERIDO

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.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. 

NOVA IGUAÇU PEDAGOGIA NOTURNO THAIS RODRIGUES SOBRAL INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 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) Mãe,  Próprio Candidato. Extrato bancário referente ao mês de março de 

2017 do banco Santander da candidata. Extrato bancário referente a conta do 

Bradesco do mês de março de 2017 da mãe da candidata. Extrato bancário 

referente a conta da Caixa Econômica do mês de maio de 2017 da candidata. 

Declaração de nada consta de benefício ativo emitido pelo INSS em nome da 

mãe da candidata. Declaração esclarecendo movimentação bancária na conta 

da mãe da candidata. CNIS da mãe entregue não contém informações 

previdenciárias.
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27 de Julho de 2017

RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU
Candidatos indeferidos (não cumprirem as exigências do Edital).
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Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16h.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO THAYNA BARBOSA CANDIDO DA SILVA INDEFERIDO

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

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

todas as contas, dos meses de março, abril e maio 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 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) avó. CNIS da candidata 

não contém informações previdenciárias.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO INDEFERIDO

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.Deve 

Extrato FGTS 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. 

NOVA IGUAÇU HISTÓRIA NOTURNO THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA INDEFERIDO

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

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 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. 

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Irmã. Cópia legível do 

página do último contrato de trabalho e a seguinte em branco da CTPS do 

candidato. Cópia da concessão do seguro desemprego do candidato.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO THIAGO SILVA INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

27 de Julho de 2017
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NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO THUANE DA SILVA MOREIRA INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Pai. 

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

do(a) Pai,  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. Extrato atualizado do CNIS completo 

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

INSS do(a) Pai. Extrato bancário do mês de março de 2017 da candidata. 

Esclarecer início da aposentadoria do pai.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO VANESSA DE ARAUJO WINKLER INDEFERIDO

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

do contracheque dos meses de março, abril e maio 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) 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 

referente as empresas CENTRO DE OLHOS e ASSOCIAÇÃO ZICO conforme 

registro aberto na carteira de trabalho.

NOVA IGUAÇU ADMINISTRAÇÃO NOTURNO VERONICA DA SILVA SANTANA INDEFERIDO Deve Extrato FGTS do(a) Pai. 

NOVA IGUAÇU CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO VINICIUS TAVARES DE ARAUJO INDEFERIDO

Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) Próprio 

Candidato. Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 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. 
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NOVA IGUAÇU TURISMO NOTURNO VITORIA DA SILVA CHAGAS INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando união estável do(a) Pai,  Mãe. Declaração 

informando a renda mensal do trabalho informal realizada pelo pai. Cópia da 

página do último contrato de trabalho e seguinte em branco da mãe.

NOVA IGUAÇU GEOGRAFIA MATUTINO VITTORIA VIVIAN MACIEL BEZERRA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório de união estável do(a) Mãe . Cópia legível do contracheque dos meses 

de março, abril e maio do(a) Mãe. 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.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) Próprio Candidato. Declaração esclarecendo vinculo 

de José Teixeira Maciel Neto. 

NOVA IGUAÇU MATEMÁTICA NOTURNO YANI DA COSTA MARTINS INDEFERIDO

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

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. CNIS entregues estão incompletos.


