
CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO ADRIANA ALEIXO DA CRUZ SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) próprio e esposo. Certidão de 

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

contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) esposo. Carteira 

de Trabalho do(a) Próprio Candidato e esposo 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) esposo. 

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. 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. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando união estável do(a) Próprio Candidato e esposo. 

Cópia do termo de rescisão de contrato de trabalho do esposo. Cópia 

de concessão do seguro desemprego do esposo. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO ADRIANA FERREIRA DIONISIO INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO AGDA BEATRIZ DE SOUZA 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL ALAN RIBEIRO PAIVA INDEFERIDO
Extrato bancário da conta corrente do candidato dos meses de março, 

abril e maio.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO ALINE FREITAS GUTEMBERG MARIANO INDEFERIDO
Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) 

Mãe. 

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.
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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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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL ALINE MARQUES DA COSTA INDEFERIDO

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

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

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

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

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) Pai,  Mãe,  Próprio 

Candidato. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL ALINE NASCIMENTO FURTADO DE FREITAS INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Mãe,  Irmão 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). 

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL ALINE RIBEIRO 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) 

filhos e neto. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL ALLAN GARCIA SOARES 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. 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.Extratos bancários entregues do pai e do candidato 

estão fora do período de análise.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL ALLAN MURIEL SERRA ALVES FUOCO INDEFERIDO

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

Próprio Candidato. Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo a movimentação bancária na conta do pai do 

candidato.
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RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU
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SEROPÉDICA PSICOLOGIA INTEGRAL ANA CAROLINA FAGUNDES DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) avô materno. 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) 

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

maio do(a) Mãe e avó. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e 

a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição 

do candidato no SISU do(a) Mãe e avó. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Mãe e avó. CNIS da avó entregue só 

apresenta os dados cadastrais. Declaração(nada consta) emitida pelo 

INSS sobre benefício ativo em nome da avó materna. Declaração 

original, com firma reconhecida, esclarecendo o vínculo do pai da 

candidata com a empresa NOVA MATRIZ 610 AUTO PEÇAS, registrada 

no CNIS. Extrato bancário do pai do Banco Bradesco referente aos 

meses de março, abril e maio de 2017 da agência 0872. Comprovante 

de residência recente em nome da avó materna da candidata. As 

declarações entregues sem reconhecimento de firma foram 

desconsideradas.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL ANA CAROLINE ALVES MARINHO INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) própria. Extrato Bancário de todas 

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

Candidato e 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) Próprio Candidato e marido. 
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RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU
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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO ANDERSOM MARCOS MACIEL PATRICIO INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã,  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,  

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

maio do(a) 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. 

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 

Ana Carolina. 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,  

Irmã. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. CTPS apresentadas estão incompletas.
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SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL ANDRE LUCAS ANTUNES DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai. Certidão de Nascimento ou Identidade 

do(a) Irmão. Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril 

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

Próprio Candidato com páginas de identificação, últimos dois contratos 

e seguintes em branco ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório informando não possuir CTPS(Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2017 do(a) Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. 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. 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. 
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RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU
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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL ANDREIA LAURINDO DE ALMEIDA GOMES INDEFERIDO

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

Pai,  Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. Declaração de Imposto de Renda 

ou isenção ano 2017 do(a) Pai,  Mãe,  Irmã,  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) Pai,  Irmã,  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. Cópia do termo de rescisão de 

contrato de trabalho e da concessão de seguro de seguro desemprego 

do pai e da irmã. Entregar as declarações de IRPF referentes à 2017.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL ANDREZA SOARES SENA 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) 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 
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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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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL ANNA PAULA DE OLIVEIRA QUEIROZ INDEFERIDO

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

Pai. 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) Pai,  Mãe,  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.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. Cópia 

do contracheque do pai entregue está ilegível. Extrato de FGTS do pai 

está incompleto. CTPS da mãe entregue está incompleta.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL ARIANE DA CONCEICAO PAIXAO INDEFERIDO

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

Próprio Candidato e avó. 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. 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) 

Mãe,  Próprio Candidato. Extratos de pagamentos do INSS, com 

detalhamento de créditos, dos dois benefícios recebidos pela avó. 
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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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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL ARIELLE PAZ MOREIRA INDEFERIDO

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

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato e padrasto. 

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

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

Extratos bancários referentes ao mês de março de 2017 do padrasto. 

Cópia do comprovante de concessão do seguro desemprego do 

padrasto.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 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.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) Mãe. 
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Os candidatos que desejarem complementar a documentação e assim recorrer do indeferimento deverão entregar a documentação pendente, no Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL BRENDA DE CARVALHO SOUSA 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. Cópia legível do extrato bancário do pai referente aos 

meses de março, abril e maio de 2017 da conta do BANCO SANTANDER 

do pai

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL BRUNO CESAR ABDON JUNIOR INDEFERIDO

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

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

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

Pai,  Mãe,  Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato Bancário de todas 

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

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,  

Irmão,  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,  Irmão,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Irmã,  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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO CAMILA DA SILVA TOMAZ DE FRIAS INDEFERIDO

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

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

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

Irmão 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,  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,  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. 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,  Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Comprovante de 

residência está em nome de terceiros.

SEROPÉDICA PSICOLOGIA INTEGRAL CAMILA JOANA MACIEL AGAPITO INDEFERIDO
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. 

Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL CAMYLE PEREIRA ZUPO INDEFERIDO

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

Mãe. 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 original com firma reconhecida em cartório 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 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. CTPS da candidata 

entregue está incompleta.Contracheque da mãe referente ao mês de 

maio de 2017.Esclarecer valor informal da renda do pai.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL CAROLINA MELO DE SOUZA NUNES INDEFERIDO
Extrato bancário referente ao mês de março de 2017 da mãe e da 

candidata.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA 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). Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL CIRO NOGUEIRA JUNIOR 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. Declaração original, com firma reconhecida em 

cartório, esclarecendo o crédito realizado pelo Governo do Estado. 

Extrato bancário da mãe do candidato dos meses de março e abril de 

2017.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL CLAUDIA CRISTINA SILVA DE SOUZA INDEFERIDO

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

Mãe,  Próprio Candidato. Entregar contracheque referente a Março de 

2017 e comprovante de saque do seguro desemprego da candidata. 

Entregar contracheque referente a Março de 2017 da mãe da 

candidata.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL CLEITON BENEVENUTO DOS SANTOS INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai. 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) 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) 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. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

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

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL CRISLANE CARLA DO ESPIRITO SANTO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. Declaração original da candidata, com firma reconhecida, 

esclarecendo os valores recebidos da UFRJ em conta do BANCO 

BRADESCO. Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo 

os valores pagos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUEZ à mãe. Declaração 

original, com firma reconhecida, esclarecendo a renda da mãe da 

candidata, uma vez que os valores estão inconsistentes, detalhar 

valores do estabelecimento comercial.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL DAVID PECANHA DE SANT ANNA ALMEIDA INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 

SEROPÉDICA PSICOLOGIA INTEGRAL DEBORAH RIBEIRO MENDEZ INDEFERIDO
Extrato bancário dos meses de março e abril de 2017 da candidata e da 

mãe.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO DIEGO WALLACE RODRIGUES INDEFERIDO

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 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. 
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL ELEN OLIVEIRA CUNHA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Mãe . 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. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio do(a) Mãe e avó. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato 

FGTS do(a) 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. 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. Todas as declarações 

devem ter firma reconhecida. As declarações entregues sem firma 

reconhecida serão desconsideradas.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL EMILLY DA COSTA GIL INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmã. Declaração de 

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

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

sobrinha. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Irmã,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL ENAYLE CRISTINA DOS SANTOS SILVA INDEFERIDO

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

Mãe. 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,  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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato. CTPS da mãe entregue está incompletas. Extrato 

bancário da mãe referente aos meses de março e abril de 2017.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL ERICK DE SOUZA COUTINHO INDEFERIDO

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

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Irmã,  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,  Irmã,  

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) Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

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

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando não 

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Pai,  Irmã,  Próprio Candidato. Cópias da CTPS do Pai estão 

incompletas. Declarações entregues sem reconhecimento de firma 

foram desconsideradas.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL ETIELLE SILVESTRE DANTAS INDEFERIDO

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

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

Irmã,  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) Irmã,  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,  Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL EVERTON SALES DO NASCIMENTO INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Irmão. Declaração de desemprego do candidato e do irmão deverão 

ser com firma reconhecida.

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL FABIANA RODRIGUES DA SILVA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e cônjuge 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) 

Próprio Candidato e cônjuge. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.CTPS entregues estão 

incompletas.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL GABRIEL DA SILVA ANDRADE 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. Extrato Bancário de todas as 

contas, dos meses de março, abril e maio do(a) Pai,  Mãe e avó. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Pai,  Mãe. Extrato atualizado do 

CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Mãe e avó. Extrato detalhado do 

benefício do INSS do(a) Avó. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL GABRIEL NONATO DE OLIVEIRA 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.Declaração original com firma reconhecida em 

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

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato e padrasto. Extrato bancário da mãe do candidato 

está sem identificação da instituição financeira que o emitiu.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL GABRIEL RIBEIRO SIQUEIRA INDEFERIDO

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

Candidato e avó. 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 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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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL GABRIEL R. FRANKLIN CHIEZA BOHRER DE BARROS INDEFERIDO

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

Mãe. Carteira de Trabalho do(a) 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 2017 do(a) Mãe,  

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

e maio do(a) 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) 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,  Irmão,  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) Mãe,  Irmão,  

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL GABRIEL SPENA DE ALMEIDA INDEFERIDO
Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Próprio Candidato. Deve 

Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. 
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SEROPÉDICA PSICOLOGIA INTEGRAL GABRIELA RODRIGUES DE CASTRO INDEFERIDO

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) 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 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) irmãos. 

Extrato bancário da candidata referente ao mês de maio de 2017. 

Extrato do CNIS completo, foi apresentado apenas a página dos dados 

cadastrais. Contracheque de março de 2017 da mãe da candidata.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO GIOVANNE ALVES BONDIM INDEFERIDO
Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e maio do(a) 

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO GUILHERME MOREIRA DA COSTA INDEFERIDO

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

do(a) Pai,  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 a situação bancária para pessoas maiores de 18 

anos que não possuem conta bancária do(a) Pai,  Irmã. Extrato 

bancário da mãe da candidata referente ao mês de maio de 2017.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL GUILHERME NOVAIS MARQUES INDEFERIDO

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. Declaração original da mãe, com firma reconhecida, 

esclarecendo o valor da ajuda que recebe de parentes. Extrato de 

recebimento do auxílio desemprego da mãe.

SEROPÉDICA FÍSICA INTEGRAL GUILHERME RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 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.
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SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL GUSTAVO DO NASCIMENTO THEODORO 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) 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 e padrasto. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da renda mensal e 

a atividade exercida nos 3 últimos meses que antecederam a inscrição 

do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Irmão,  Irmã,  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. CTPS da mãe 

entregue está incompleta.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO HELOA BENEDITA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

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

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

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 

da renda declarada.Deve Extrato FGTS do(a) 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) Mãe. Comprovante de rendimentos 

da candidata referente ao vínculo com FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS.
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SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL HENRIQUE DE OLIVEIRA PRATA INDEFERIDO
Comprovante de residência recente em nome da tia do candidato. 

Declaração emitida pelo INSS(nada consta) de benefícios ativos em 

nome do pai ou da mãe do candidato.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL HERIKA DOS SANTOS FOLI INDEFERIDO

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

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

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.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,  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) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

Próprio Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. 
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SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL HORRANA CARVALHO DO CARMO INDEFERIDO

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

prima. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e prima 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 e prima. Incluir declaração 

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 

nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.Deve Extrato 

FGTS do(a) prima. 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 prima. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

e prima. Comprovante de residência recente em nome da candidata no 

endereço informado no formulário. Cópias da CTPS e do contracheque 

da prima estão ilegíveis.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO HUDSON SILVA LOURENCO INDEFERIDO

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.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL IAN INGLEZ DA SILVA INDEFERIDO

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

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

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

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) companheira. 

Extratos bancários entregues estão incompletos.
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SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL IGOR BRITO SOARES RODRIGUES 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.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,  Próprio 

Candidato. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO IGOR FELIZARDO GONCALVES INDEFERIDO

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

tia. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

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

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) tia. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL INGRID CAROLINE SANT ANA CORREA INDEFERIDO

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Próprio Candidato. CNIS da candidata e da mãe estão 

incompletas. As declarações referentes à moradia, situação bancária, 

exercício de atividade remunerada, declaração de desemprego, devem 

ser entregues com reconhecimento de firma, de todos os membros da 

família. IRPF do pai entregue está incompleto.
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SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL ISABELA NEVES DE SOUZA 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) 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. 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. 

CNIS entregue pelo candidato só consta os dados cadastrais.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO ISABELLA CABRAL SANTANA INDEFERIDO

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

Pai. 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). 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) 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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. Contracheque do pai referente ao mês de março de 2017. CTPS 

entregue pelo pai 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO ISABELLA DE SOUZA CARVALHO INDEFERIDO

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). 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) 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) Pai,  Próprio 

Candidato. Extrato bancário do BANCO DO BRASIL da candidata do 

período de março a maio de 2017. Extrato bancário entregue pela mãe 

da candidata está ilegível. Extrato do CNIS do pai da candidata emitido 

recentemente pelo INSS, o extrato entregue foi emitido em Janeiro de 

2017. Foi entregue apenas o recibo do IRPF do pai da candidata. Cópia 

do documento de concessão do auxílio desemprego e do termo de 

rescisão do contrato de trabalho do pai. Cópia da CTPS do pai da 

candidata está incompleta.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL ISABELLY CRISTINE DA SILVA SEDANO GONCALVES INDEFERIDO

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

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

bancário de todas as contas que o pai possui referentes aos meses de 

março, abril e maio de 2017.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL ISAC TIAGO OLIVEIRA DA SILVA INDEFERIDO

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

Pai,  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). 

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

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. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL ISAQUE RAPHAEL DA SILVA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) 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). Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. Cópia da CTPS do candidato, do irmão e da mãe 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO IURI LIMA DE FIGUEIREDO INDEFERIDO

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

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

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

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 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. 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) Mãe,  Próprio 

Candidato. Cópia do contracheque da mãe do candidato referente à 

maio de 2017.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL JANDIRA HELENA DOS SANTOS INDEFERIDO

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.Declarações entregues não 

foram consideradas. Todas as declarações devem firma reconhecida 

em cartório.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL JESSICA BAIA SAMPAIO 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) 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,  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,  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) 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) filha Luana. 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. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

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

referente ao mês de maio de 2017. CTPS entregues 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL JESSICA BORGES FIGUEIRA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 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 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.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 detalhado do benefício do INSS do(a) 

Mãe. Cópia da CTPS da candidata está incompleta. Extrato bancário da 

candidata está fora do período de análise.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL JESSICA MACHADO CARDOSO 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,  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 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL JOAO LUCAS DA COSTA DIAS INDEFERIDO
Declaração original da mãe, com firma reconhecida em cartório, 

esclarecendo a movimentação bancária, os créditos e depósitos em 

conta corrente.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL JOYCE MOREIRA DA COSTA INDEFERIDO

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). 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.Extrato 

detalhado do benefício do INSS do(a) Pai. CTPS do pai, da mãe, da 

candidata e do irmão estão incompletas. Entregar novamente de 

acordo com o edital. 

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL JULIANA DA SILVA RUSSO INDEFERIDO Extrato bancário do mês de março de 2017 da candidata.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO JULIANA PINHEIRO AGENOR SANTOS INDEFERIDO

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

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). 

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

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.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

Contracheque do pai referente ao mês de março.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL JULIETA GONCALVES NETA 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. 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) Mãe. CTPS da mãe entregue está incompleta.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL JUSSARA APARECIDA SANTOS SOUZA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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 da Caixa Econômica Federal 

referente ao à maio de 2017 da candidata. CNIS recente da candidata. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL KAMILLA LIMA DA 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) 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 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. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL KAREN GOMES VIEIRA DE SA INDEFERIDO

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. 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,  Mãe. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Pai,  Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) Pai,  Mãe. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO KARINE DUARTE PEREIRA INDEFERIDO
Deve Extrato FGTS do(a) Mãe. Toda documentação do padrasto deve 

ser entregue, conforme o edital, levando-se em conta certidão de 

casamento entregue.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO KARLA MARTINS SILVA INDEFERIDO
Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL KAROLINA VITORIA BORGES DOS SANTOS INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 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. 

Contracheque do pai referente ao mês de abril de 2017. IRPF do pai 

está incompleto. Extrato bancário do pai referente ao mês de março 

de 2017.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO KASSIANE CRISTINA RAMOS DA SILVA INDEFERIDO

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

Próprio Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

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

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL KELLEN CRISTINE BARBOSA INDEFERIDO

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

Pai,  Próprio Candidato. Declaração de Imposto de Renda ou isenção 

ano 2017 do(a) Pai,  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.Declaração original com firma reconhecida em 

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

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL LAIS DA SILVA DE OLIVEIRA 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. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. CNIS do próprio e do pai entregues estão incompletos. 

Extrato bancário da mãe faltando mês de março.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL LARISSA BORGES DOS SANTOS DIAS 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). 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.Deve Extrato FGTS 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. 

Contracheque do pai referente aos meses de março e maio. CTPS 

entregues estão incompletas.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL LARISSA DOMINGOS PITER DA COSTA INDEFERIDO

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

Deve Extrato FGTS do(a) Pai. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Pai,  Mãe. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo a situação da renda bruta por 

pessoa superior à modalidade de concorrência da 

candidato(a).Contracheque e extrato bancário referente ao mês de 

março de 2017 do pai. Declaração original do pai, com firma 

reconhecida, esclarecendo o depósito em conta corrente referente ao 

mês de abril de 2017. Extrato bancário completo referente ao mês de 

maio de 2017.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO LARISSA SILVA MARQUES 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) 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.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) filho. Declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo a situação da renda bruta por pessoa superior à 

modalidade de concorrência da candidato(a).

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO LARYSSA CRISTINA DIAS COSTA 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. Declaração esclarecendo o valor médio mensal 

obtido através do trabalho informal.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL LEANDRO PEDRO DE MOURA 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) 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) 

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,  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) Mãe,  Próprio Candidato. 

Formulário preenchido corretamente, informando o grau de 

parentesco e renda das pessoas que vivem na mesma casa. Entregar 

toda documentação exigida no edital referente à Jorge Barros.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO LEONARDO ARAUJO CORREA INDEFERIDO

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). 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) Próprio 

Candidato. Contracheque de março de 2017 do candidato (Lojas 

Americanas). Cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho do 

candidato. Cópias da CTPS entregues do pai e da mãe estão 

incompletas. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL LEONARDO DAS GRACAS GOMES INDEFERIDO

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) Tio 

Paulo Cesar. Cópia do recibo do auxílio doença de Portugal recebido 

pelo pai. Cópia do recibo de venda do terreno, conforme informado 

em declaração.Cópia do recibo da conta judicial informada na 

declaração.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL LETICIA APARECIDA MOTA DA SILVA INDEFERIDO

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

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

Próprio Candidato. 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) 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. 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. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO LETICIA FERREIRA DA SILVA 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.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. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LETTICIA MOREIRA DOS SANTOS SANTANA INDEFERIDO
Extratos bancários do mês de março de 2017 do pai e da mãe da 

candidata.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - INGLÊS NOTURNO LOHANE DOS SANTOS TEIXEIRA 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. Deve Extrato FGTS do(a) Pai. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) 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. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL LOHANNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

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

Mãe. 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) 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) 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. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório declarando a 

origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL LORENA DIAS ROMUALDO INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Irmã 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) Irmã. 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.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. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO LORRAYNE TOURENNE DA SILVA INDEFERIDO

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

original com firma reconhecida em cartório esclarecendo o não 

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

alimentícia recebida ou declaração original com firma reconhecida em 

cartório declarando não recebimento de pensão alimentícia do(a) 

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,  Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Próprio Candidato. CTPS entregues 

estão incompletas.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO LUANA OLIVEIRA 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) Mãe. 

Declaração de Imposto de Renda do ano de 2017 referente à empresa 

MASSAS DA JO. Extrato bancário dos meses de março, abril e maio 

referente à empresa MASSAS DA JO.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO LUANA SARA LEANDRO SANTOS INDEFERIDO

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

Irmã. 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) Irmã,  

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) 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) Próprio Candidato. Declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 

SEROPÉDICA ENG AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL LUCAS ALVES GOMES INDEFERIDO

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL LUCAS GUIMARAES SOARES 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,  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 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 bancário do próprio entregue 

deve ser conforme previsto no edital.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL LUCAS ROBERTO DE JESUS 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. 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. 

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO LUCILENE RODRIGUES SILVA E SILVA INDEFERIDO

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

marido. Carteira de Trabalho do(a) marido. Deve Extrato FGTS do(a) 

marido. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato e marido. Contracheque do marido da candidata 

está ilegível. Extratos do CNIS da candidata e do marido estão 

incompletos. CTPS entregues estão incompletas. Extrato bancário 

referente ao mês de maio de 2017 do marido da candidata.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO LUDMILA DE ALMEIDA CLIMACO DA SILVA 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. 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 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

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

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL LUIZ FELIPE FERNANDES DO NASCIMENTO INDEFERIDO

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

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

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. Deve Extrato FGTS 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. Declaração de IRPF deve ser referente ao ano de 2017. 

Recibos de pagamento dos meses de março, abril e maio de 2017.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL MAHYA GAMA SIQUEIRA 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). 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.Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  Próprio 

Candidato. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

esclarecendo o não contato com pai/e ou mãe, informando o valor 

mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original com 

firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de pensão 

alimentícia do(a) Próprio Candidato. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO MARCELO CARDOSO DA SILVA JUNIOR INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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) 

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) Próprio Candidato e avô. Extratos bancários referentes à conta 

do Banco do Brasil dos meses de abril e maio da mãe. CNIS do avô está 

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL MARCELO DA SILVA ARAUJO JUNIOR INDEFERIDO

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

Irmã,  Próprio Candidato. 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.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. 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 e sobrinho. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Próprio Candidato. Contracheque da mãe referente ao mês de junho 

de 2017.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HOTELARIA NOTURNO MARCIA GABRIELLE DA SILVA ALVARENGA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Pai,  Mãe . 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). 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,  Irmão. 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,  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) 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. Formulário não consta dados do pai, porém foram inseridos 

documentos do mesmo no envelope, esclarecer a situação.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO MARCILUCY DE ANDRADE VIEIRA TIMOTEO INDEFERIDO
Comprovante de residência: água, Luz ou Telefone fixo. Esclarecer o 

valor da ajuda de família recebida por Renato de Paula, quanto recebe 

e de que forma é ajudado.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL MARCOS VINICIUS CORREA DE CARVALHO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) 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). 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) Pai. 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) Pai. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Pai. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo 

auxílio doença da mãe que consta no CNIS.

SEROPÉDICA ENG AGRÍCOLA E AMBIENTAL INTEGRAL MARIA EDUARDA FERNANDES CORREA 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 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. CTPS da mãe 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL MARIA PAULA DA COSTA SILVA INDEFERIDO

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

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

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

março, abril e maio do(a) 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) Irmão,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

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

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando não 

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Irmão,  Próprio Candidato. Contracheque do mês de março de 

2017 da mãe.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL MARIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ INDEFERIDO

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

Pai. 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) Pai,  Mãe,  Irmã. 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.Contracheques entregues estão ilegíveis. CTPS da mãe 

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL MARIANA MARAMALDO PINTO INDEFERIDO

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

sobrinha Ana Júlia. Cópia legível do contracheque dos meses de março, 

abril e maio do(a) Mãe. Carteira de Trabalho do(a) Mãe,  Irmã e Ana 

Beatriz 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 Ana Carolina e Ana Beatriz. 

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 Ana Carolina e Ana Beatriz. 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 Ana Carolina 

e Ana Beatriz. 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 sobrinha Ana Júlia. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Carolina e Ana Beatriz. CTPS de Ana Carolina está 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO MARIANY DA SILVA LIMA INDEFERIDO

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

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

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

INSS do(a) Pai,  Mãe. Cópia do termo de rescisão de contrato de 

trabalho completo. Contracheque da própria referente ao mês de 

março.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL MARINA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA INDEFERIDO

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 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. 

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL MARLLOM DE ANDRADE TORRES INDEFERIDO

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

Pai. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o valor 

de renda informado no formulário de inscrição.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL MATHEUS DE BARROS ARAUJO INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Irmã. Carteira de 

Trabalho do(a) Irmã 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. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio do(a) Mãe 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) Mãe e padrasto. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe,  Irmã e padrasto. Contracheque do padrasto 

referente ao mês de maio de 2017. IRPF da mãe entregue está 

incompleto.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL MATHEUS FERREIRA DE AVILA INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Pai . Cópia legível do contracheque 

dos meses de março, abril e maio do(a) Pai,  Mãe. Carteira de Trabalho 

do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato com páginas de identificação, 

últimos dois contratos e seguintes em branco ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório informando não possuir 

CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social). 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.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) Pai,  Mãe. 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 misturadas e sem 

identificação. Comprovante de residência atualizado.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INTEGRAL MATHEUS YAGO CESAR DUARTE INDEFERIDO

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

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 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 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. CNIS entregue da mãe e do próprio só 

consta os dados cadastrais. Declaração de desemprego da tia com 

firma reconhecido. Comprovante de residência atualizado em nome da 

tia. Todas as declarações entregues sem firma reconhecida foram 

desconsideradas.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL MAYARA DA CONCEICAO LEANDRO INDEFERIDO

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

Pai. 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. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL MELQUISEDEQUE NONATO DE OLIVEIRA 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.Declaração original com firma reconhecida em 

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

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) Irmão,  Próprio Candidato. Extrato atualizado 

do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

e padrasto. Extrato bancário da mãe do candidato não consta 

instituição financeira.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO MICHELE CUNHA CARVALHO INDEFERIDO
Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital 

PROGRAD/29/UFRRJ. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL MILANE GONCALVES GOMES 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) 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. Declarações entregues sem reconhecimento 

de firma foram desconsideradas. Cópia do extrato bancário está 

ilegível. Cópia da CTPS da mãe está misturada e não identificada. CNIS 

do pai mostra registro de CTPS não apresentada, entregar cópia dessa 

CTPS ou declaração com firma reconhecida esclarecendo a situação. 

Extrato bancário da irmã da candidata referente à março de 2017. 

Formulário de inscrição preenchido e assinado corretamente.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO MILLENA CRISTINA TEIXEIRA GOMES 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). 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) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Mãe. Cópias da CTPS da mãe da candidata está 

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

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO NATALIA SANTOS SANTANA PEREIRA INDEFERIDO
Declaração esclarecendo depósito em conta corrente do pai. Cópia da 

concessão de seguro desemprego da candidata.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL NATHALIA MORAES DA SILVA INDEFERIDO

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.Cópias dos contracheques da 

mãe, dos meses de abril e maio, referente ao contrato de trabalho com 

a Prefeitura de Seropédica.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE ALIMENTOS INTEGRAL NATHALIA MORAIS BERNARDO INDEFERIDO

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

Mãe e padrasto. Extrato Bancário de todas as contas, dos meses de 

março, abril e maio do(a)  padrasto. 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 padrasto. 

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) Mãe. Declaração de união estável da mãe e do 

padrasto. Extrato bancário do mês de março da mãe. Declaração 

esclarecendo os depósitos em conta corrente da mãe.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL NEIDELANE DO NASCIMENTO 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 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) Mãe,  Próprio Candidato. 
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL PALOMA FELIZARDO RODRIGUES DA CUNHA 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). 

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. Declaração original com firma reconhecida em cartório, 

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

últimos meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU 

do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Declaração original com firma 

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

mãe, informando o valor mensal da pensão alimentícia recebida ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório declarando não 

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

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe. Extrato da conta poupança da mãe referente aos meses de 

março e maio de 2017. IRPJ das empresas JR DA CUNHA NETO 

Fabricação de Artefatos Esportivos e PAMELLA PFEIFER F CUNHA - ME. 

Extratos bancários da empresas citadas anteriormente. Declaração 

anual do Simples Nacional do MEI das empresas citadas 

anteriormente. 
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RESULTADO DE VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS COM RENDA IGUAL OU MENOR QUE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO / PRIMEIRA LISTA DE ESPERA DO SISU
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sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO PAMELA CRISTINE LEITE ALVES 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). 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 da CTPS entregue da 

mãe e da candidata está incompleta. Declaração esclarecendo a 

movimentação bancária na conta da mãe da candidata, referente aos 

Bancos do Brasil e Bradesco.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL PATRICIA DANTAS BELMIRO INDEFERIDO
Declaração original, com firma reconhecida em cartório,esclarecendo a 

divergência entre o valor informado no formulário e a declaração 

apresentada.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL PATRICK ANDERSON DA SILVA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 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) 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 (Banco Bradesco) do pai 

candidato, referente aos meses de março, abril e maio de 2017. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo 

os créditos na conta da Caixa Econômica do pai e da mãe 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL PATRICK MIRANDA RODRIGUES INDEFERIDO

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) 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,  Mãe,  Próprio Candidato. CTPS entregue do pai encontra-se 

ilegível. CNIS do candidato está incompleto.

SEROPÉDICA HISTÓRIA NOTURNO PAULO ROBERT FERREIRA TARRAQUE 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,  Mãe,  Próprio Candidato. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada.

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL PEDRO FILIPE PAULINO DA SILVA CARVALHO INDEFERIDO

Declaração original com firma reconhecida em cartório declarando 

união estável do(a) Pai,  Mãe. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Irmão. Cópia da concessão de seguro desemprego 

da mãe. Declaração esclarecendo os depósitos em conta corrente do 

pai.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS ECONÔMICAS INTEGRAL PEDRO IGOR DE SOUZA SILVA INDEFERIDO

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. 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

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL RAFAELA CRISTINA TOME SOUZA INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Pai. Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o 

vínculo de Servidor Público. Certidão de casamento constando 

averbação de divórcio. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL RAMON BARBOSA DE ARAUJO CONCEICAO 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) Irmão. Cópia legível do contracheque dos meses 

de março, abril e maio do(a) Irmão. 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 2017 do(a) Pai,  Mãe,  Irmão. 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,  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) Irmão,  

Próprio Candidato. Declaração original com firma reconhecida em 

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

com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) 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. CTPS entregue do candidato 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOTURNO RAPHAEL DE CARVALHO HENRIQUES INDEFERIDO

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

Cônjuge. Carteira de Trabalho do(a) Próprio Candidato e Cônjuge 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 Cônjuge. 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 e Cônjuge. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Deve Extrato FGTS do(a) Próprio Candidato. Declaração 

original com firma reconhecida em cartório, esclarecendo o valor da 

renda mensal e a atividade exercida nos 3 últimos meses que 

antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Cônjuge. 

Declaração original com firma reconhecida em cartório informando o 

valor mensal da pensão alimentícia recebida ou declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando não recebimento de 

pensão alimentícia do(a) filho. Extrato atualizado do CNIS completo 

incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), obtido em um 

posto do INSS do(a) Próprio Candidato e Cônjuge. Contracheque dos 

meses de março e abril 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL RAQUEL RIBEIRO NEVES 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,  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.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) 

Mãe,  Próprio Candidato. CTPS entregue do pai está incompleta.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL RAVYNE SILVA DOS REIS INDEFERIDO

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). 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 de pagamento 

detalhado do auxílio-doença recebido pela mãe. Entregar a página 22 

da CTPS da candidata.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL RENATA PIMENTEL ERCE CORREA INDEFERIDO

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

Próprio Candidato. 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,  Próprio Candidato. Declaração original da candidata, 

com firma reconhecida, esclarecendo que não possui CTPS.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL RHUAN BRUM LIBERATO MOREIRA INDEFERIDO

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 bancário da mãe do 

candidato referente à março de 2017.

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL RICARDO COSTA DE MENESES INDEFERIDO

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

Próprio Candidato. 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). 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 entregues pelo 

pai e pelo candidato estão incompletas. Extrato bancário referente ao 

mês de abril de 2017 da mãe. Comprovante de conta corrente 

conjunta em nome do pai 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL RITA DO NASCIMENTO SILVESTRE DANTAS INDEFERIDO

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

filhas. Carteira de Trabalho do(a) filha Stefany. 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)  

esposo e filhas. 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 e 

esposo. 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) filhas. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

esposo e filhas. Contracheque referente ao mês de março da 

candidata. Extrato bancário referente aos meses de março e maio da 

candidata. Contracheque do esposo dos meses de março e abril 

referente à empresa AIR TIME RJ e do mês de maio de 2017 referente 

à empresa TANGRAN ENG. EIRELI.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL ROBERT RENE MICHEL JUNIOR 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). 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) Próprio Candidato. Extrato bancário 

do mês de março de 2017. Comprovante de residência entre os meses 

de março a maio no endereço declarado. Cópia do termo de rescisão 

de contrato da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Cópia do 

contracheque de 2017 referente ao vínculo com a Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL ROBERTA PEREIRA MORAES INDEFERIDO

Certidão de Óbito do(a) Pai,  Mãe. Certidão de Nascimento ou 

Identidade do(a) Irmão. Cópia legível do contracheque dos meses de 

março, abril e maio do(a) Irmão. Carteira de Trabalho do(a) 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) 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) 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) Irmão. 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 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) 

Irmão,  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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO 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 filhos. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) sogra. Extrato detalhado do benefício do INSS do(a) sogra. 

Extrato bancário referente aos meses de março e abril do filho. 

Declaração esclarecendo os créditos em conta corrente do candidato.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL ROBSON DAMIAO SAMPAIO TEIXEIRA 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. Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 

2017 do(a) Próprio Candidato e esposa. 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 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) Próprio Candidato e esposa. Formulário de inscrição preenchido 

e assinado corretamente, pois o que foi entregue está incompleto.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL RODNEY PEREIRA PINTO INDEFERIDO

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) Mãe. Incluir declaração original com firma reconhecida em 

cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam 

da renda declarada.

SEROPÉDICA ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL RODRIGO DA SILVA SALVADOR INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Mãe . Certidão de Nascimento ou 

Identidade do(a) Irmã,  Próprio Candidato. Cópia do contracheque do 

candidato referente a Março de 2017. Extrato bancário do mês de 

março de 2017 do candidato, da irmã e da mãe. Declaração 

esclarecendo a movimentação bancária na conta da irmã 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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL RODRIGO RIBEIRO DE AGUIAR DA 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). Declaração de Imposto de Renda ou 

isenção ano 2017 do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Declarações de 

IRPF entregues referem-se ao ano de 2016.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL RODRIGO VASCONCELLOS VICENTE DOS SANTOS INDEFERIDO

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). 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) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato. Cópia da CTPS do pai e da mãe 

entregues estão incompletas. Entregar cópia atualizada do 

comprovante de residência em nome da irmã Patrícia. 

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO ROGERIO ANDRADE FERREIRA DE MORAIS 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) Mãe,  Próprio Candidato e padrasto. 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.Termo de rescisão de contrato de trabalho e 

contracheque de março do próprio. IRPF entregue refere-se ao ano de 

2016.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO RUAN VELOSO DE ALBUQUERQUE SANTOS 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). 

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

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Declaração do candidato informando a renda mensal e a atividade 

exercida.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO SILAS DA SILVA CARDOSO INDEFERIDO

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 bancário entregue 

está incompleto.

SEROPÉDICA EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRAL SKARLETY RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA 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. Recibo do Simples Nacional do período de março, abril e 

maio.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL STANLEY DIAS INDEFERIDO

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,  

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. 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. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL SUELEN LISBOA QUINTELLA INDEFERIDO

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

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 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

(remunerações), obtido em um posto do INSS do(a) Pai. Cópias das 

CTPS entregues estão misturadas e sem identificação.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO SUELLEN CRISTINA DOS SANTOS SOUZA INDEFERIDO
Declaração prestando esclarecimento sobre a conta bancária de Hélio 

de Lima do Banco do Brasil.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL SUZANE MARTINS SALES INDEFERIDO

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

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

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

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

Todas as declarações entregues sem firma reconhecida foram 

desconsideradas. Entregar novamente com firma reconhecida.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL TAMARA XAVIER PEREIRA INDEFERIDO

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

Extrato FGTS do(a) 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) 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. 

SEROPÉDICA RELAÇÕES INTERNACIONAIS NOTURNO TATIANE PORCIANO NEVES INDEFERIDO

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

Pai. 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) Mãe. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo 

os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda 

declarada.Declaração esclarecendo a ausência de CTPS da mãe, uma 

vez que no CNIS aparecem vínculos previdenciários. 



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL THAINA COSTA ALVES DA SILVA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Irmã,  Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e 

maio do(a) Mãe. Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Irmã 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,  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) Pai,  Próprio Candidato. Declaração original 

com firma reconhecida em cartório declarando a origem do 

provimento financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a 

inscrição do candidato no SISU do(a) Pai,  Próprio Candidato. As 

declarações devem destacar a renda no período de março, abril e maio 

de 2017.

SEROPÉDICA SERVIÇO SOCIAL INTEGRAL THAIS SILVA DE SOUZA INDEFERIDO

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 2017 do(a) Pai,  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) 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. Declaração original com firma reconhecida em cartório 

declarando a origem do provimento financeiro mensal dos 3 últimos 

meses que antecederam a inscrição do candidato no SISU do(a) Mãe,  

Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as 

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

do(a) Mãe,  Próprio Candidato. 
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL THALES DAS CHAGAS VIEIRA INDEFERIDO

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. 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. 

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL THALLES TEIXEIRA SANTOS INDEFERIDO

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 atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato e esposa. Preencher formulário de inscrição 

corretamente, esclarecendo o valor médio da renda nos meses de 

março, abril e maio, incluindo o valor recebido à título de doação. 

Recibo do saque do seguro-desemprego.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENG DE AGRIMENSURA E CARTOG INTEGRAL THIAGO COSTA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade do(a) Irmão,  Próprio 

Candidato. Cópia legível do contracheque dos meses de março, abril e 

maio do(a) Irmão,  Próprio Candidato. 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,  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) 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. IRPF do próprio está incompleto. 

CTPS da mãe do candidato está incompleta.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS AGRÍCOLAS INTEGRAL THIFANY FRANCA JARDIM INDEFERIDO

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

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

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

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

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 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.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) 

Mãe,  Próprio Candidato. Cópias da CTPS da candidata estão 

incompletas. Declaração original da mãe, com firma reconhecida, 

esclarecendo o valor da renda informal da mãe.

SEROPÉDICA ZOOTECNIA INTEGRAL ULYSSES MAYER DE ALMEIDA INDEFERIDO

Certidão de Nascimento ou Identidade 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) Pai,  Mãe,  Irmã,  

Próprio Candidato. Extrato detalhado do benefício auxílio doença 

recebido pela mãe do candidato. Extrato bancário do banco ITAÚ dos 

meses de março, abril e maio de 2017 do pai e da mãe da candidata. 

Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo 

o crédito mensal na conta bancária da mãe realizado pelo Instituto 

Federal de Educação. Declaração esclarecendo a situação de M.E.I. da 

mãe deve ser entregue com firma reconhecida. Extrato do CNIS do 

candidato e da irmã só contém a folha de dados cadastrais. Extrato 

bancário de março de 2017 referente às duas contas da irmã da 

candidata.



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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA FLORESTAL INTEGRAL VERONICA CRISTINA RIBEIRO PATRIOTA 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). CTPS 

entregue está incompleta. Extrato bancário referente ao mês de março 

de 2017 da candidata. Declaração esclarecendo o depósito em conta 

da corrente da candidata. Cópia do comprovante de benefício do bolsa 

família.

SEROPÉDICA FARMÁCIA INTEGRAL VICTORIA DE OLIVEIRA MACHADO INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Próprio Candidato. Extrato bancário da mãe dos meses de março e 

maio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e dos meses de março, abril e 

maio do banco Santander. Declaração original, com firma reconhecida 

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

exercida no mês de março de 2017 da mãe.

SEROPÉDICA AGRONOMIA INTEGRAL VILEMAR VILMAR DADA SILVA 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,  

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. Extrato 

atualizado do CNIS completo incluindo as Relações Previdenciárias 

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

Candidato. 



CÂMPUS NOME DO CURSO TURNO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO PENDÊNCIAS

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL VINICIUS RIBEIRO DA COSTA 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 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 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. 

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL VIRGINYA OLIVEIRA DE SOUSA INDEFERIDO
Declaração original do pai, com firma reconhecida, esclarecendo o 

valor da renda mensal do pai nos meses de março e abril.

SEROPÉDICA ENGENHARIA DE MATERIAIS INTEGRAL VITOR FONSECA COSTA INDEFERIDO

Extrato atualizado do CNIS completo incluindo as Relações 

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

Mãe,  Próprio Candidato. Extrato bancário do mês de maio da mãe. 

Formulário de inscrição preenchido corretamente.

SEROPÉDICA CIÊNCIAS SOCIAIS VESPERTINO VITOR HUGO DE PAIVA LACERDA INDEFERIDO

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

Próprio Candidato e irmãos. Extrato Bancário de todas as contas, dos 

meses de março, abril e maio do(a) Pai,  Mãe,  Próprio Candidato e 

irmão Lucas. 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 e irmão Lucas. 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 e 

irmão Lucas. 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

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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA ENGENHARIA QUÍMICA INTEGRAL VIVIAN GUILHERME COIMBRA 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. 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.Formulário 

de inscrição preenchido e assinado.

SEROPÉDICA ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL WAGNER CARDOSO VITALINO INDEFERIDO Aguardando resultado da entrevista da 1ª Chamada

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL WALLISON DOS SANTOS CARDOSO GUEDES INDEFERIDO

Certidão de Casamento ou declaração original com firma reconhecida 

em cartório de união estável do(a) Mãe . 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) 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. 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 

bancária para pessoas maiores de 18 anos que não possuem conta 

bancária do(a) Próprio Candidato. Declaração original com firma 

reconhecida em cartório declarando a origem do provimento 

financeiro mensal dos 3 últimos meses que antecederam a inscrição do 

candidato no SISU do(a) Próprio Candidato. Extrato atualizado do CNIS 

completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS do(a) Mãe. Extrato detalhado da pensão 

por morte recebida.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA LETRAS - PORTUGUÊS NOTURNO WILSON DE SOUZA GONZAGA INDEFERIDO

Carteira de Trabalho do(a) Pai,  Irmã e madrasta 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,  Próprio Candidato avó. Incluir declaração original com firma 

reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 

contas CASO divirjam da renda declarada.Declaração original com 

firma reconhecida em cartório esclarecendo o 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) Pai,  Irmã,  Próprio 

Candidato avó e madrasta. Extrato bancário do mês de março 

referente à irmã e a madrasto. Contracheque dos meses de março, 

abril e maio referente ao estágio da irmã. CTPS do pai e da irmã estão 

incompletas.

SEROPÉDICA MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRAL YANKA CRISTHAL COSTA CAMPOS INDEFERIDO Extrato bancário da candidata referente ao mês de maio de 2017.
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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 Auditório Hilton Salles (Pavilhão Central), 

sala 82. Exclusivamente no dia 28/07/2017, de 09h às 11h e de 13h às 16hs.

SEROPÉDICA MATEMÁTICA INTEGRAL YGOR VINICIUS ALBIT PEREIRA INDEFERIDO

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

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

identificação, últimos dois contratos e seguintes em branco ou 

declaração original com firma reconhecida em cartório informando 

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

Declaração de Imposto de Renda ou isenção ano 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.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 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) Mãe,  Próprio Candidato. 

Contracheque da mãe do candidato referente ao mês de maio de 

2017.


