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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
LICENCIATURA EM BELAS ARTES 2018/1º 

 1ª RECLASSIFICAÇÃO 
 

RESULTADO  FINAL DA ANÁLISE DOCUMENTAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PELAS AÇÕES AFIRMATIVAS  
 

NOME RECURSO SITUAÇÃO 

ERICK BARRETO DE ARRUDA DEFERIDO Matrícula Confirmada 

JULIA BEATRIZ DA SILVA MARQUEZINI DEFERIDO Matrícula Confirmada 

LORRAINE ALVES LUNS DEFERIDO Matrícula Confirmada 

MAURO MARTINS DA PAZ INDEFERIDO 

Por determinação da PROGRAD, o candidato deverá 
interpor recurso, a ser entregue na sala 63 do Prédio 
Principal da UFRRJ, no dia 28/03/2018 até às 16h, 
anexando em envelope lacrado toda a documentação 
listada abaixo: 
 
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF (Candidato); 
 
- Contracheques dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2017 referente a Empresa Comando do Exército 
(Pai); 
 
- Contracheques dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2017 ou Declaração informando o valor da 
renda mensal e a atividade exercida (Mãe, Candidato e 
Irmão); 
 
- Extrato de todas as contas bancárias dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2017 (Pai); 
 

(Continua) 
- Extrato de todas as contas bancárias dos meses de outubro, 



2 
 

novembro e dezembro de 2017 ou Declaração original de não 
possuir conta bancária (Mãe, Candidato e Irmão); 
 
- Cópia da Declaração do Imposto de Renda (Exercício 2017, 
Ano-calendário 2016) do Pai (Obs: O documento entregue foi 
o Comprovante de Rendimento referente à Empresa 
Comando do Exército); 
 
- Cópia da declaração de Imposto de Renda 2017 ou para 
não declarante de Imposto de Renda, comprovante de não 
declarante obtido na página da Receita Federal no endereço 
eletrônico 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/
Atual.app/paginas/index.asp (Candidato, Mãe e Irmão); 
 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: cópias 
das seguintes páginas: de identificação, da qualificação civil, 
dos dois últimos contratos de trabalho preenchidas e da folha 
seguinte (mesmo em branco) – identificar o nome em todas 
as páginas (Mãe e Irmão); 
 
- Extrato do CNIS com relações previdenciárias (Pai, Mãe e 
Irmão). O documento é obtido em um posto do INSS;  
 
- Cópia do Comprovante de Residência atualizado (gás, luz, 
água ou telefone fixo) 
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