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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 2017/2º 

 
RESULTADO DOS RECURSOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PELAS AÇÕES 

AFIRMATIVAS – 1ª RECLASSIFICAÇÃO 
(A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, no dia 29/08, das 09h às 16h, na sala 94 do P1) 

Nome do Candidato Situação Pendências 

ADILSON MESQUISTA 
JUNIOR 

DEFERIDO - 

BRUNA HELEN MUNHOZ DE 
PAIVA 

DEFERIDO - 

CARLOS AUGUSTO 
MARQUES DA SILVA 
ANTERO 

DEFERIDO - 

DJALMA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 

INDEFERIDO a) Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 

FRANCIELLE DA SILVA 
PIMENTA 

INDEFERIDO 

a) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o contato com o pai e informando se a 
candidata e a irmã recebem pensão.  

b) CTPS da candidata.  
c) Extratos bancários de todas as contas da candidata, da irmã e da mãe referentes aos meses de 

março, abril e maio de 2017.  
d) Extrato do CNIS referente à mãe e à própria candidata.  
e) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a forma de provimento atual da 

candidata. 

HELLEN ANNE CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS 

INDEFERIDO 

a) Extratos bancários de todas as contas da candidata e da mãe.  
b) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo contato com o pai e se recebe ou não 

pensão.  
c) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a forma de provimento atual da 

candidata. 

JÉSSICA GONÇALVES SILVA INDEFERIDO 

a) Extrato bancário de todas as contas e contracheques do pai, referentes aos meses de março, 
abril e maio de 2017.  

b) CNIS, contendo todos as informações previdênciárias, da mãe, do pai e da candidata.  
c) Declaração da candidata informando se a mesma recebeu seguro-desemprego nos meses de 

março, abril e maio, e caso tenha recebido, entregar os comprovantes. 
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JULIA DOS SANTOS 
FIGUEIREDO 

DEFERIDO - 

JUSSARA ADRIANO DE 
SOUZA 

INDEFERIDO 

a) Extrato bancário de todos os membros da família, referentes aos meses de março, abril e maio.  
b) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o contato com o pai e se recebe ou 

não pensão.  
c) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a forma de provimento atual da 

candidata e do irmão. 

KARINE PINHEIRO 
FERREIRA 

INDEFERIDO 
a) Toda documentação exigida no Edital Prograd Prograd/29/UFRRJ. Candidata entregou apenas 

formulário de inscrição (preenchido incorretamente), carteira de identidade e título de eleitor. 

MIKAELLY DA SILVA 
PIMENTA 

INDEFERIDO 

b) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo o contato com o pai e informando se a 
candidata e a irmã recebem pensão.  

c) CTPS da irmã.  
d) Extratos bancários de todas as contas da candidata, da irmã e da mãe referentes aos meses de 

março, abril e maio de 2017.  
e) Extrato do CNIS referente à mãe e à irmã.  
f) Declaração original, com firma reconhecida, esclarecendo a forma de provimento atual da irmã. 

TALLES RODRIGUES 
FERREIRA 

INDEFERIDO a) Deve formulário de inscrição e toda documentação descrita no Edital PROGRAD/29/UFRRJ. 

                 * A matrícula dos candidatos DEFERIDOS será confirmada automaticamente. 
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