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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  
(A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, no dia 11/08, das 09h às 16h, na sala 94 do P1) 

NOME DO 
CANDIDATO 

SITUAÇÃO 
PENDÊNCIAS 

 
AIRTON FREDERICO 

VALE CORDEIRO 
INDEFERIDO 

a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do candidato; 
b) Cópia do contracheque dos meses março, abril e maio de 2017 do candidato; 
c) Cópia da Carteira de Trabalho do candidato, páginas: de identificação, últimos dois contratos e seguintes em 

branco. A cópia apresentada está incompleta; 
d) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato dos meses de março, abril e maio de 2017. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada; 

e) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) do candidato. 
Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 

f) Comprovante de Residência oficial em nome do candidato (Conta de Luz, Água ou Telefone fixo) 
g) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato 
h) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal do candidato dos meses de março, abril e maio de 2017; 
 

ALLAN CLAUDIO DO 
ROSARIO 

INDEFERIDO 

a) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato; 
b) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo contato com a mãe e o valor mensal da 

pensão alimentícia; 
c) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo situação de moradia, pois o comprovante 

de moradia entregue está em nome de terceiros;  
d) Cópia do contracheque dos meses março e abril de 2017 do candidato; 
e) Cópia do Termo de rescisão do Contrato de trabalho do candidato; 
f) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato dos meses de março e abril de 2017 da 

caixa Econômica Federal e dos meses março, abril e maio de 2017 do Banco Santander. Incluir declaração 
original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da 
renda declarada; 
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EDLA BARRETO DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF da candidata; 
b) Cópia da Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade dos filhos; 
c) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata, páginas: de identificação, últimos dois contratos e seguintes em 

branco. 
d) Cópia do contracheque dos meses março, abril e maio de 2017 da candidata; 
e) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 da candidata; 
f) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) da candidata. 

Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 
g) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, informando o valor da pensão alimentícia dos filhos; 
h) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) da candidata dos meses de março, abril e maio de 2017. 

Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas 
CASO divirjam da renda declarada; 

ELIZABETH COSTA 
DE OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

a) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) da candidata dos meses de março e abril de 2017 do 
banco Itaú e da Caixa Econômica Federal. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório 
esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada 

FLÁVIO DE SANTANA 
BENTO JUNIOR 

INDEFERIDO 

a) Entregar formulário de inscrição preenchido corretamente; 
b) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato e da mãe dos meses de março, abril e maio 

de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda declarada; 

c) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato e da mãe; 
d) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) do candidato e da 

mãe. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 
e) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal do candidato e da mãe dos meses de março, abril e maio de 2017; 
f) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, informando o valor mensal da pensão da mãe; 
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IVANIA DE ANDRADE 
ALVES CHAVES 

INDEFERIDO 

a) Entregar formulário de inscrição preenchido corretamente; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do Marido; 
c) Cópia da Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade da filha; 
d)  Cópia do contracheque dos meses março, abril e maio de 2017 da candidata e do marido; 
e) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) da candidata e do marido dos meses de março, abril e 

maio de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda declarada; 

f) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata e do marido, páginas: de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco; 

g) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 da candidata e do marido; 
h) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) da candidata e do 

marido. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 
i) Comprovante de Residência oficial em nome da candidata ou do marido (Conta de Luz, Água ou Telefone fixo); 
j) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal da candidata e do marido dos meses de março, abril e maio de 2017; 

LAZARO AZEVEDO 
DE PAULA 

INDEFERIDO 

a) Entregar formulário de inscrição preenchido corretamente; 
b) Certidão de casamento ou Declaração original com firma reconhecida em cartório de União estável; 
c) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do candidato e da companheira; 
d) Cópia do contracheque dos meses março, abril e maio de 2017 do candidato e da companheira; 
e) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato e da companheira dos meses de março, 

abril e maio de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos 
nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada; 

f) Cópia da Carteira de Trabalho do candidato e da companheira, páginas: de identificação, últimos dois contratos 
e seguintes em branco; 

k) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato e da 
companheira; 

l) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) do candidato e da 
companheira. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 

g) Comprovante de Residência oficial em nome do candidato ou da companheira (Conta de Luz, Água ou Telefone 
fixo); 

h) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 
mensal do candidato e da companheira dos meses de março, abril e maio de 2017; 



 

Página 4 de 5 
 

MARIA DO ROSARIO 
A. MARTINS DE 

AMORIM 
INDEFERIDO 

a) Cópia certidão de nascimento ou da Carteira de Identidade do filho; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF da candidata e da filha; 
c) Cópia do contracheque dos meses março e abril e maio de 2017 da candidata e da filha 
d) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) da candidata e da filha dos meses de março, abril e maio 

de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas 
contas CASO divirjam da renda declarada; 

e) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata e da filha, páginas: de identificação, últimos dois contratos e 
seguintes em branco; 

f) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 da candidata e da filha; 
g) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) da candidata e da 

filha. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 
h) Declaração original e com firma reconhecida em cartório informando o valor mensal da pensão dos filhos; 
i) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal da candidata e da filha dos meses de março, abril e maio de 2017; 

RENAN MADUREIRA 
BATSITA 

INDEFERIDO 

a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do candidato; 
b) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato dos meses de março e abril de 2017. Incluir 

declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas respectivas contas CASO 
divirjam da renda declarada; 

c) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato; 

ROSELAINE MARIA 
PEREIRA SILVA 

INDEFERIDO 

a) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) da candidata e do esposo dos meses de março, abril e 
maio de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os créditos nas 
respectivas contas CASO divirjam da renda declarada; 

b) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 da candidata e do esposo; 
c) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) da candidata e do 

esposo. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 
d) Comprovante de Residência oficial em nome da candidata ou do esposo (Conta de Luz, Água ou Telefone fixo); 
e) Extrato do FGTS da candidata e do esposo; 
f) Cópia do contracheque dos meses março e abril e maio de 2017 da candidata e dos meses de março e abril  de 

2017 do esposo; 
g) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata, páginas: de identificação, últimos dois contratos e seguintes em 

branco. A cópia apresentada está incompleta 
h) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal da candidata dos meses de março, abril e maio de 2017;                                                (continua abaixo) 



 

Página 5 de 5 
 

i) A candidata poderá apresentar, até 11/08/2017, laudo emitido por especialista que indique o tipo, o grau ou o 
nível de deficiência que o acomete, com expressa referência ao código correspondente à Classificação 
Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), emitido nos últimos 12 meses, 
conforme Art.40, inciso primeiro, do decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999. O documento previamente 
apresentado não contém a especialidade do médico que o emitiu, apresenta uma assinatura ilegível e não está 
devidamente carimbado. 

THAIS CRISTINA 
SANTANA DE 

OLIVEIRA 
INDEFERIDO 

a) Formulário de inscrição preenchido e toda documentação exigida no Edital nº 29/2016 – PROGRAD/UFRRJ 

VICTOR LUIZ 
SANTANNA DE 

OLIVEIRA 
INDEFERIDO 

a) Cópia da Identidade e CPF do candidato; 
b) Cópia do contracheque dos meses março e abril e maio de 2017 do candidato, do pai, da mãe e da irmã; 
c) Extrato bancário (contas corrente e contas poupança) do candidato, do pai, da mãe e da irmã dos meses de 

março, abril e maio de 2017. Incluir declaração original com firma reconhecida em cartório esclarecendo os 
créditos nas respectivas contas CASO divirjam da renda declarada; 

d) Cópia da Carteira de Trabalho do candidato, do pai, da mãe e da irmã, páginas: de identificação, últimos dois 
contratos e seguintes em branco. A cópia da CTPS do pai apresentada está incompleta; 

e) Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de não declarante do ano 2017 do candidato, do pai, da mãe 
e da irmã; 

f) Extrato do CNIS atualizado e completo incluindo as Relações Previdenciárias (remunerações) do candidato, do 
pai, da mãe e da irmã. Documento emitido num posto do INSS sem prévio agendamento; 

g) Extrato do FGTS do Pai; 
h) Declaração original, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a atividade exercida e o valor da renda 

mensal do candidato, da mãe e da irmã dos meses de março, abril e maio de 2017;  
i) Declaração original com firma reconhecida em cartório informando o valor mensal da pensão da sobrinha; 

 

08/08/2017 


